BESTYRELSESMØDE i SAND d. 18.12.18
TAMU, Odense
Deltagere: Christina (formand/Aarhus), Michella (Fyn), Jonas (Storstrøm), Robert (Observatør - Storstrøm), Gilbert
(Observatør - Trekanten), Liselotte (Hovedstaden), Carsten (Nordvestsjælland), Svamp (Næstformand SAND Sydvestjylland), Michael (Sydfyn)
Bestyrelsen er beslutningsdygtig.
Fra sekretariatet; Ask, Nancy og Tobias
Ordstyrer; Christina
Referent; Tobias og Nancy

Dagsorden
1.

Opvarmning til et godt møde (20 min)

2.

SAND har sat lejrloven og zoneforbuddet på dagsordenen (40 min)
SAND har gjort opmærksom på at der mangler forsorgshjemspladser
Vi starter med to solstrålehistorier og diskuterer hvorfor det er gået så godt!

3.

Runden rundt (40 min)
Hvad har folk deltaget i siden sidst?
Hvordan er det gået med kravlenisseuddelingen?

4.

Godkendelse af budget for SAND 2019 til Tilskudsadministrationen. Ask fremlægger forslag (punkt 4 og 5
hænger sammen). (30 min i alt)

5.

Gennemgang af hvad vi skal lave af kurser og arrangementer i det nye år.
Ønsker til arrangementer vi skal lave?
Hvad skal temadagene bruges til?

6.

Årets mange generalforsamlinger – kurset i går gav os en god start. Hvordan følger vi op?
Hvad skal vi huske på til vores egen generalforsamling? (20 min)

7.

Julehjælpen – orientering om hvordan uddelingen er foregået. (5 min)

8.

Fremtidige møder (10 min.)

9.

Evt. (10 min)

1

1. Opvarmning til et godt møde (20 min)
Vi laver en øvelse, hvor vi går rundt mellem hinanden og fortæller om en fed aktivitet/oplevelse vi har haft i vores
forskellige udvalg, i 2018.

2. SAND har sat lejrloven og zoneforbuddet på dagsordenen (40 min)
SAND har gjort opmærksom på at der mangler forsorgshjemspladser
- Vi starter med to solstrålehistorier og diskuterer hvorfor det er gået så godt!
Christina: Vi har fået gjort opmærksom på, at der mangler herbergspladser.
Ask viser 2 videoer på projektoren.
Første video er fra TV2 Lorry, der blev vist dagen inden fakkeloptoget i København.
Anden video er fra TV2 Lorry, på dagen for fakkeloptoget i København.
Ask: Der er flere videoer fra medierne, bl.a. fra TV2 Øst hvor de fulgte SAND Nordvestsjælland til deres
kravlenisseuddeling den 8. december. DR har også vist klip fra fakkeloptog i Århus.
Christina: Vi har fået meget fokus i medierne. Jeg deltog bl.a. også i Debatten (DR1) omkring Zoneforbuddet.
I Aarhus har vi fået meget indflydelse. Politikerne er begyndt at lytte mere til os. Det er helt vildt vigtigt, at vi bliver
ved med at insistere på at få hjemløshed på dagsordenen. Vi kan meget når vi står sammen over hele landet.
Gilbert: I Vejle har vi (hjemløse) haft meget fokus på det seneste, i Trekantsområdet i det hele taget. De
folkevalgte politikere er begyndt at komme på gaden og høre os.
Ask: Zoneforbuddet var meget konkret, og noget af det vi ser nu, er efterdønninger af den store indsats vi gjorde i
den forbindelse. Medierne elsker når det bliver konkret. Vi kunne se at de kommer fra TV2 Lorry og ville filme
allerede dagen FØR fakkeloptoget. Normalt skal vi tigge og bede om at få opmærksomheden. Her er det super
konkret. Det virker.
Christina: Noget af det jeg tror er vigtigt, er at vi var så hurtigt ude og i gang med at skrive noget, og at vi samtidig
handlede hurtigt. Det er vigtigt at vi er opmærksomme på, når der sker noget som dette, så vi kan handle på det.
Nancy: Det var også fedt at se hvordan folk i udvalgene ”bare rykkede” både i Aarhus og København.
Christina: Vi havde også folk fra både Fyn og Jylland og deltog i fakkeloptoget i Aarhus. Det er fedt at se, i levende
live, at vi kan lave noget sammen på tværs af udvalgene.
Michael: Så skal vi finde ud af hvordan vi laver noget mere. Man kunne måske sprede det lidt mere – i andre byer.
Nancy: Jeg tror Ask har en god pointe i, at det bliver vildt konkret, at der er en konkret sag og det ikke er
”hjemløshed er skod”, men ”zoneforbuddet har disse konsekvenser for hjemløse”. Det bliver lettere for Hr. og Fru
Danmark at forholde sig til også.
Christina: Kirkens Korshær i Aarhus har også lavet en virkelig god kampagne omkring unge hjemløse. Jeg har delt
en video med Sofie (og Tobias) fra USA, som var en rigtig fed kampagne
(https://www.youtube.com/watch?v=pZi6KwfBGS8) og det kunne være fedt hvis vi også kunne begynde at
lave videoer og lign.
Michella: Ved seneste folketingsvalg, havde vi alle fra Enhedslisten med ud og sove på gaden. Nu har vi inviteret
alle partierne – de har meldt tilbage at det ikke dur, hvis de får zoneforbud.

2

Flere: Det kunne man da lave en god historie på.
Svamp: Venstre i Esbjerg tror kun at zoneforbuddet gælder i København.
Jonas: Der var også klippet med Pernille Skipper og Lars Løkke fra folketinget, hvor det blev sagt at
Zoneforbuddet gælder hele landet og for alle.
Christina: Der er skræmmende mange politikere, der ikke aner noget om zoneforbuddet.
Michella: Kunne vi lave en aktion hvor vi inviterer politikere, i hele landet, til at sove ude, den samme nat?
Svamp: Bedre er at invitere dem, og så få deres svar på skrift, så vi kan bruge deres svar.
Ask: Jeg er enig med Svamp. Det der virker, er ikke at politikerne er MED os, men at de er MOD os.
Jonas: Det kunne være meget sjovt at søge tilladelser til at sove ude foran Københavns Rådhus.
Ask: Vi har siden 2009 ringet rundt til forsorgshjemmene i Hovedstadsområdet og spurgt om der er ledige pladser
og hvis ikke, hvor mange de har afvist. I år har vi også ringet i og omkring Aarhus – ca. 10 dage efter
zoneforbuddet blev diskuteret bl.a. med fakkeloptog og i medierne.
Christina: I Aarhus er det i medierne kommet til store skænderier, da ledere (af to af de store forsorgshjem) og
politikerne mener der er pladser nok. (Hvilket ikke stemmer overens med vores rundringning).
Svamp: Vi kan se at vi skaber ringe i vandet – gennem medierne. I Esbjerg er der snak om at lave herbergsnødpladser. Nu er politikerne ved at få en forståelse for, at vi er mange forskellige mennesker og ”slags” hjemløse.
Christina: Vi er nødt til at blive ved med at holde kommunen oppe på, at det er deres ansvar at der er pladser nok.
Jonas: Jeg tænker det er et kæmpe problem at folk ikke kommer videre fra §110 til §107 eller §108. Jeg er selv et
eksempel på hvor enkelt det kan gøres – da jeg lige er flyttet ind på Valhalla hvor der er støtte.
Michella: En af vores store udfordringer, i hvert fald i Odense, er at folk ikke kan få deres hunde med. Nu hvor
Vollsmose skal rives ned, mister vi også en masse boliger.
Svamp: Der er 42 eller 44 (kan ikke huske hvor jeg har fået det fra) hundepladser i Danmark. Det skal jeg nok lige
finde ud af.
Christina: Tre ege i Aarhus melder bl.a. at de må have hund, men der er kun plads til 2 hunde.
Ask: Det er et godt eksempel, Jonas trækker frem. Der nogle bud på hvad der skal gøres – men 107, 110, 108
osv. det er der ingen der forstår. Slet ikke politikerne. Det vi skal forsøge at forklare i pressen, skal forsimples.
Som eks. hundepladserne. Det har noget at gøre med timingen. Vi får en historie afsted og så skal vi følge op
efterfølgende. Så længe vi kan holde fast i, at vi har nogle gode repræsentanter for forskellige fokus.
Nancy: Jeg må sige at lige her med zoneforbuddet og krakaundersøgelsen kan det godt være svært at finde de
her specifikke unge og ældre når medierne ringer, men det har været nogle rigtig gode der er sprunget på. Eks.
Jonas og Lasse.
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Ask: Vi giver simple svar. Og gør det i vores forskellige kampagner. Når vi holder det simpelt, kan vi have ”holde
fokus på sagen”. Simpelt som eks. ”kom og gå med en fakkel”. Vi skal holde det simpelt og engagere vores folk.
Få dem til at gøre det de er bedst til.
Vi skal følge op på de manglende forsorgshjemspladser.
Skriv ud på Facebook hvis I oplever afvisninger. Hold øje med det derude.
Den eneste konklusion man kan trække ud af punktet er, at vi skal lave flere aktioner, holde budskabet simpelt og
konkret, og have en god timing/planlægning.

FROKOST
3. Runden rundt
Her fortælles der om hvad de enkelte udvalg går og laver og har lavet siden sidst. Bl.a. Hvordan er det gået med
kravlenisseuddeling?
Fyn: Vi har været ude med kravlenisser i Odense. De der delte ud, siger det er gået godt. Det der ikke er delt ud,
bliver delt ud i næste uge.
Vi har haft masser af bisidninger – nogle har bisidninger i hvert fald 2 gange om ugen.
Vi giver mange interviews til folkeskoleelever, der laver projekter. De laver et rigtig godt arbejde – eleverne - og
det er tæt på at vi kan komme ud på skolerne og fortælle om hjemløshed. Vi har også mange pædagogstuderende
igennem med interviews og lign.
Vi har haft møde med Sydfyn i Svendborg og vi ser frem til vores næste møde i januar. Vi starter et samarbejde
op, Fyn og Sydfyn imellem, hvor vi kan hjælpe hinanden med de forskellige opgaver. F. eks. er Sydfyn gode til at
komme ud på boformerne og vi er gode til at komme ud og bisidde. Michael (Sydfyn) og Helle (Fyn) tager til
Langeland på tur inden længe og besøger steder for hjemløse.
Vi skal lave hvervekampagne sammen og lægger vores generalforsamlinger på forskellige dage – så vi kan støtte
op og hjælpe hinanden med afviklingen af disse.
Nancy supplerer: En af årsagerne til mødet mellem Fyn og Sydfyn er, at begge udvalg er nede på medlemmer.
Sydfyn:
(Se ovenstående om møde mellem Sydfyn og Fyn)
Michael er med i ”Fra udsat til værdsat” i Svendborg. Der håber han at kunne få nogen fra, med i SAND.
Der blev delt kravlenisser ud i lørdags.
Michael og Sara deltog i kurset om sociale medier.
Sydvestjylland: Svamp har deltaget i sociale medier kursus og generalforsamlingskursus. ”Det var gode kurser”.
Svamp sidder med i dialogen omkring det Sociale frikort. Svamp udtrykker forvirring, skepsis og bekymring for
hvordan det skal gå med frikortet. Han føler de sidder og laver efterarbejdet på en lovgivning. F.eks. må man ikke
have tjent over 10.000 kr. året forinden.
Vi har været ude med kravlenisser bl.a. Nordby, på Fanø (der er planer om Varde og Esbjerg i denne uge også)
Der har været en masse mediedækning på det seneste.
Vi har fået 17.000kr i §18 midler.
Nordvestsjælland: Carsten har fået besked fra kommunalchefens sekretær at de har fået en plads i udsatte-rådet
i Roskilde (der er under oprettelse).
De deltog i Generalforsamlingskursus.
De delte kravlenisser ud i Slagelse, lørdag den 8., med mediedækning af både TV2 og Sjællandske medier.
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Der er yderligere delt ud i Holbæk og Kalundborg. Der deles ud i Roskilde i den kommende weekend.
- Ask indskyder at det er god mediedækning og at de var godt arbejdet i forbindelse med uddelingen i Slagelse.
TV2 Øst indslag via linket:

https://www.tveast.dk/nyheder/08-12-2018/1930/hjemlose-islagelse?v=1_3ust1mo0&fbclid=IwAR01WIlELxlKst4LcXkPEJ6-7JyjHUhMbsXe0moogp2dlGPIudeugFUlQ9w
De har også brugt deres lokale ”ven” i Slagelse byråd, Christopher Trung, både i uddeling af kravlenisser og i den
proces hvor vi har fået 2 nye vinter-pladser på Toften i Slagelse.
Hovedstaden: Lotte deltog, sammen med Kim Allan, i kurset om sociale medier. Kim Allan og Torben deltog i
Generalforsamlingskurset.
På lørdag skal der deles kravlenisser ud i Glostrup og Herlev.
Storstrøm: Robert har deltaget i kurset om sociale medier, og det har de benyttet sig af og fået skabt mere
opmærksomhed i bl.a. Næstved. Robert har deltaget i Generalforsamlingskurset også, og har fået nogle gode ting
med. Det er gode temaer der kommer til kurserne og det er der ros for til SAND, fra Robert og Storstrøm.
Stevns kommune er godt i gang med at få sat gang i et udsatte-råd.
Der er blevet delt mange kravlenisser ud i flere byer i Storstrøm. De uddelte kravlenisser forsvandt hurtigt og der
bliver delt lystigt ud. Linette bliver fulgt af Sjællandske medier imens hun deler kravlenisser ud
Østjylland:
Christina taler både for Østjylland og hendes rolle som formand.
Der har været møder omkring værestedet og Klostertorvet i Aarhus – med henblik på den kommunale masterplan
på hjemløseområdet.
Christina har været gæstelærer på socialrådgiveruddannelsen i Aarhus – de var lidt tunge i starten, men hun fik
sat gang i dem og de var skide gode til sidst.
Christina har deltaget i et velgørenhedsarrangement i Aarhus og sad til bords med Fru Salling (der var nogle
meget rige og indflydelsesrige personer med). I Aarhus er der hvert år holdt en julefest for hjemløse og oplevelsen
til velgørenhedsmiddagen inspirerede hende til at andre hjemløse skal prøve at sidde fint til bords. Derfor afholder
SAND Østjylland i år (til januar) en nytårskur fremfor en julefest. De har fået en anonym donation på 15.000kr til
afholdelse af nytårskuren.
Vi har delt kravlenisser ud i Tivoli Friheden og skal til Grenå og Randers.
Det har været tuberkulose-uge.
Der er sat gang i en ”overhaling” af fixerummet.
De har en del bisidninger og er i dialog med forsorgshjem om, hvad man gør, hvis man bliver dømt ”for farlig til at
komme på forsorgshjem?”
Jonas: Har været i Socialministeriet og tale om retningslinjer på hjemløseområdet i arbejdsgruppen om
”indsatser”. Han nævnte bl.a. kommunikationen omkring §141 handleplaner og vigtigheden af at der er
sammenhæng mellem handleplaner og opholdsplaner.
Har også været i Go’aften Danmark og fortælle om hvordan det har været for ham at være hjemløs.

4. Godkendelse af budget for SAND 2019 til tilskudsadministrationen
(Punkt 4 og 5 hænger sammen, derfor er noter skrevet i ”punkt 5.”)
Ask fremlægger forslag (det uddelte)
Budgettet og ”årets gang i SAND” er delt ud til mødet.
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5. Gennemgang af hvad vi skal lave af kurser og arrangementer i det nye år
- Ønsker til arrangementer?
- Hvad skal temadagene bruges til?
Nedenstående er kopieret fra det uddelte dokument:
Årets gang i SAND
Januar:
- Ungegruppetræf
- Rekruttering af nye folk og forberedelse af lokale generalforsamlinger
Februar:
- Afholdelse af lokale generalforsamlinger i SANDudvalgene
Marts:
- Fælles SAND, reklame for vores generalforsamling
- Generalforsamling i SAND
April:
- Bisidderkursus
- Temadage
Maj:
- Tillidsmandskursus I
- Evt. bestyrelsesseminar
- Lovgivningskursus (?)
Juni:
- Folkemøde (d. 13. – 16. juni)
- Tillidsmandskursus II (d. 18. – 20.)
Juli:
- Sekretariatet sommerferielukket
August:
- Brugernes Bazar
September:
- Fælles SAND (evt. allerede i august)
Oktober:
- Hjemløsedagen (flere steder i DK?)
November:
- Lovgivning (?)
December:
- Fælles SAND
Ikke fastsat, men ønsket: Uddannelsesdage bisiddere; mediekursus; skrivekursus
Første halvår/indtil valget: Der skal laves aktioner, der sætter hjemløshed på dagsordenen
Andet halvår/efter valget: De nye socialpolitiske ordførere skal besøges af Ask, landsformand og evt.
næstformand/-mænd.
De ovenstående kurser bliver gennemgået v. Ask.
Dialog efterfølgende:
Svamp opfordrer til at generalforsamlingen slutter af i en aktion af en art. En flashmob eller lign.
Ask: Er der ønsker til at der sker noget bestemt i løbet af året?
Nancy efterspørger en UC-aktivitet i efteråret (september evt.)
Christina: Jeg har mulighed for at låne et sommerhus til 10 personer, v. Ebeltoft, det kunne måske være relevant
for en arbejdsgruppe eller lignende? UC har benyttet sig af det. Det koster bare at man betaler for el.
(Det kunne også være ”veteraner”)
Ask: Vi har adgang til flere sommerhuse, så det skal vi dyrke mere.
Christina: Meget, meget mere fokus på aktioner. Eks. opfølgning på Folkemødet.
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Michella: Kunne man lave en mere politisk-aktiv-gruppe der laver ballade ved valgmøder.
Ask og Tobias: Tobias er i gang med aktionsgruppen. Tobias sender besked til samtlige udvalgs facebookgrupper
og beder om navne, numre og mailadresser på medlemmer der er interesseret i at være på listen omkring
aktioner.
Robert: Vi synes, i Storstrøm, at det kunne være en god idé at starte et kvindenetværk.
Christina: Hvad kommer nedlæggelsen af satspuljen til at betyde for os?
Ask: Ask mener ikke det kommer til at betyde noget for os. Vores ekstra million, som vi har fået i år og også får de
næste tre år vil falde bort. Den får vi fra satspuljen, men fra midler uddelt i 2017. Planen har hele tiden været, at vi
skal forsøge at få en ekstra million i fast tilskud, men ikke fra satspuljen. Vi vil på Finansloven. Det bliver svært at
få igennem, men politikerne ved jo godt at der skal tænkes nyt når satspuljen forsvinder. Det skal udnyttes til at få
forhøjet den bevilling vi har på Finansloven på 4 millioner til 5 millioner.
I fremtiden kan det blive sværere at få midler til nye ting, f.eks. små projekter. Men det har allerede været svært
længe fordi satspuljemidlerne i stadig stigende grad er blevet brugt til at finansiere regeringens politik. Puljen har
reelt ikke været tilgængelige for organisationer som os.
Ask: Gennemgår budgettet for 2019.
Budgettet er godkendt.
Ekstra: Vi kommer til at bruge nogle penge på Ole Skous afskedsreception. Det bliver den 11. januar, ved Hus
Forbi i Vanløse.

6. Årets mange generalforsamlinger
Kurset i går gav os en god start. Hvordan følger vi op? Og hvad skal vi huske til vores egen generalforsamling?
Ask: Dette punkt er for at følge op på i går – hvor kurset blev afholdt - og fordi nogle af jer i udvalgene er på valg
som repræsentanter i hovedbestyrelsen.
Nancy: Alle lavede en huskeliste i går, til at tage med hjem, med eks. dato, hvad skal vi huske, hvad skal vi gøre
inden og lign. Derudover handler det også om at få kontaktet Susanne ift. bilag, budgetter og andet der kan få
regnskabet på plads (jo før jo bedre).
Christina: Laves der video igen ligesom sidste år?
Nancy: Har talt med Sofie om video (årsberetningen) og at få konceptet brugt igen. I må gerne sende videoer,
billeder og andet til Sofie (sofie@sandudvalg.dk) så hun har materiale at bruge dertil. Så ”ja”, vi laver en video
igen.
Sørg for at få holdt et bestyrelsesmøde hurtigst muligt, så der kan komme ansigter på de forskellige opgaver.
Christina: Er der valgt dirigent? Ham vi havde sidste år, Christian, var god. Det er virkelig vigtigt at klæder vores
dirigent ordenligt på.
Ask: Jeg spørger Christian.

7. Julehjælpen
Orientering om hvordan julehjælpen er foregået.
Alt i alt er der købt gavekort på hver 200kr for 122.000kr (Salling gruppen; Netto, Føtex, Bilka, H&M og Fætter BR)
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Disse bliver sendt ud til de steder der har meldt ind og derudover bliver der sendt til nogle samarbejdspartnere
rundt i landet. Eks. også natcafeer der arbejder juleaften og familieinstitutioner med børnefamilier.
Vi er kommet bredt ud.

8. Fremtidige møder
Der skal datoer på fremtidige møder:
Generalforsamling den 26. marts (sidste tirsdag i marts)
Der plejer at være et møde en uge før – der kan indsendes behandlingsforslag indtil en uge før
generalforsamlingen. Vi holder evt. møde d. 20. marts.
Næste møde er onsdag den 30. januar (evt. på Villa Gulla i Nyborg, Ask)

9. Evt.
Christina og Nancy har haft et møde med en mand der har et interessant projekt. Projektet går ud på at man 2
timer i ugen (udsatte) kommer med ud og rydder op udenfor i sin by/skov/strand, på en byggeplads eller andet og
derved får en kompensation på 100kr i timen. Han vil gerne have det udbredt og dette er bare en orientering.
Christina har fået lejlighed : indsæt klapsalve.
MAS er ankommet senere, da han har været til møde med Socialstyrelsen omkring indsatsen for de socialt
udsatte. Det var et godt møde, siger han.
Tobias/d. 12.12.18
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