Bestyrelsesmøde i SAND d. 2.11.2009
Deltagere: Ewald, Torben, Pia, Per K, Per E, Leif J, René, Skou, Ask (referent)
1. Godkendelse af referat
René spørger til det oplæg om kommunalvalg, Ask havde lovet at skrive og sende ud. Det har han ikke
fået gjort – endnu.
I forhold til Hus Forbi blev Poul Nyrup droppet til fordel for Janus Breck. Han har arbejdet med
kommunikation, reklamer og politik. Han fungerer pt. som presse- og kommunikationsansvarlig i
Arbejdernes Erhvervsråd.
Leif er omtalt i Johnnas begrundelse for hendes afgang. Det ville han gerne have haft at vide. Vi
diskuterer Johnnas afgang og begrundelse.
Vi beslutter, at hvis der er skrevne beskyldninger i fremtiden, skal den, der beskyldes for noget, have det
at vide.
Referat, punkt 2. …”Der er andre problemer i SAND Fyn.” skal slettes.
Længere oppe skal ”evt.” foran Leif – ang. møde med Brohus – slettes.
Vi diskuterer igen Brohus. Ask skriver et brev til Kim og opfordrer ham til at komme d. 2. december efter
bestyrelsesmødet, hvor dem, han gerne vil tale med, er til stede.
Med de nævnte forbehold godkendes referatet
2. Evaluering af FEANTSA konference
Leif spørger, om der er aftalt et evalueringsmøde om konferencen. Der er et arbejdsgruppemøde i den
internationale gruppe d. 9.11. Her kan vi gå i dybden med en evaluering.
Torben er sur over, at han ikke har fået en tilbagemelding om, at der ikke var brug for hans tilbud om at
hjælpe på selve dagen.
Ewald har lige fået en kontakt fra en tysker, der var med til brugermødet om lørdagen. Ewald holder
kontakten til ham ved lige.
Per E synes det hele gik rigtigt godt. Han er også glad for, at Jane har meldt tilbage og roser os for
vores indsats. Han synes, vi skal gå videre med at lave en europæisk brugerorganisation.
Per K synes, det var nedværdigende at være med til FEANTSA’s generalforsamling. Han synes ikke, de
regner os for noget som helst. Det gælder også workshoppen efter generalforsamlingen.
Per E synes, den italienske repræsentant var nedladende over for brugerne.
Ask siger, at der er mange forskellige lande, der er repræsenteret, og der er mange forskellige
synspunkter, herunder nogen der slet ikke er overensstemmende med vores forestilling om
brugerinddragelse.
Ask forklarer, hvad der gik for sig på brugermødet, og hvad der skete på eftermiddagens møde.
Brugerne vil gerne have et møde om et halv års tid (eller allerede om 3 måneder). Vi diskuterer, om vi
skal være primus motor. Evt. sammen med tyskerne og finnerne.
Og hvilken rolle skal FEANTSA så spille i brugernetværket eller i en organisation for hjemløse?
Den tyske organisation er også med i EAPN og gør sig meget gældende ved deres konferencer mm.
Ole Melgaard er blevet koordinator for den danske EAPN delegation, siger Per.
Skou har talt med mange deltagere om at SAND lavede et stort og flot stykke arbejde.
Han tilføjer, om man kan få EAPN med på at finansiere et brugernetværk?
Vi snakker lidt om, hvor gode vi er, og hvor godt alting klappede. Det nyder vi.
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Per K fortæller, at han lavede en halv aftale med Ninna om, at han skulle køre Less og de andre statuer
af hjemløse til Bruxelles i uge 5. De skal ned og stå i EU parlamentet.
Vi bliver enige om, at vi er med i FEANTSA næste år og samtidig forsøger vi at stable et netværk/org. på
EU-niveau på benene sammen med Tyskland og Finland. Vi vil gerne have FEANTSA til at betale til, at
vi kan få det op at stå.
Skou foreslår, at vi tager kontakt til nogle af de EU repræsentanter, der sidder i parlamentet. Det kan
være, vi kan overtale dem til at tale vores sag.
Vi lægger det videre arbejde over i den internationale arbejdsgruppe.
René spørger til om vi skal foreslå, at der kommer brugere med i bestyrelsen. Det arbejder vi også
videre med i arbejdsgruppen.
3. Vores fremtidige lokalesituation
Der er et konkret forslag om at flytte sammen med Hus Forbi, Ombold, Morgencaféen og Matchbold. Det
talte vi om ved sidste møde.
Ask og Ole har talt med Mette om Hjemløsehusets fremtid. Inden for et halvt års tid og måske lidt
længere, skal huset lukkes i følge arbejdstilsynet.
Hjemløsehuset som projekt skal finde nye lokaler og vil gerne have SAND (og Hus Forbi) med. Vi har
spillet på to heste ved, at vi både har bedt Hus Forbi og Hjemløsehuset om at tænke os ind i deres
planer om nye lokaler.
Der er stor enighed om, at det er vigtigt at få et sted, hvor der er en eller anden form for café, hvor
brugerne skal kunne være.
Per E vil på SAND hovedstadens vegne gerne flytte med over i Bragesgade.
Vi diskuterer, om stedet har det, vi skal bruge, og hvad vi skal betale for det.
Ask har sagt til Stig, som på vegne af Hus Forbi, står for udlejningen af lokalerne, at vi vil have mindst
lige så store lokaler som vi har nu (og min. 40 m2), adgang til mødelokaler og en eller anden form for
café i underetagen.
Under forudsætning af at disse forhold kan opfyldes, arbejder Ask videre med at lave et
kontorfællesskab sammen med Hus Forbi m.fl.
Vi skal have at vide, hvad ´drift´ i det omdelte budget indeholder, og vi skal have skrevet ind i
kontrakten, at vi forudsætter, at der er en eller anden form for café.
Vi diskuterer, hvad vi skal kalde stedet. Vi foreslår en konkurrence.
4. Kvartalsregnskab
Ask udleverer regnskab for vores driftsbevilling. Det er de penge vi får over SATS puljen og som stort
set betaler vores udgifter. Derudover har vi penge til at lave Social Manager kurser. Vi har også de
penge vi tjener i NSJ. Der har vi budgetteret med 150.000 til at betale vores drift.
Vi diskuterer de forskellige poster og budgetoverskridelser.
Budget:
Vi diskuterer næste års budget. Overordnet har vi løn, administration og kurser, konf., og møder. Vi skal
bruge flere penge på lønninger. Susanne koster mere end Jette og der har været generelle
lønstigninger.
Administrationsomkostninger er nogenlunde det samme som sidste år, men fordelingen er forandret en
smule. Kurser, konferencer og møder fastholder vi på samme niveau.
Vi taler om, at vi skal afsætte midler til, sammen med Hus Forbi, at lave noget lokalt udviklingsarbejde
med SAND.
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Vi afsætter 40.000 til udviklingsarbejde og 10.000 til udenlandsarbejde. Vi lander på 3,7 millioner. Her
hentes 3,6 millioner fra SATS puljemidler, mens 100.000 tages fra vores NSJ penge.
Vi snakker om vores bevillinger for 2011 og frem, og hvordan vi sikrer, at vi får dem.
5. Evaluering af SAND siger
Udseende: (oktober)
Der er ikke så mange røde jakker, men folkene er de samme. Vi skal gøre noget for, at der er andre end
os selv i bladet.
Tekst/billede forholdet er OK. Den er hurtigt læst.
Indhold: Ewald forholder sig til det nye nummer (november). Han synes, det er godt, vi får mange
forskellige vinkler på emnerne. Og at emnerne er velvalgte. Det er også godt, at vi får forskellige
politikere til at skrive.
Skou sætter spørgsmålstegn ved, hvor meget de hjemløse læser dem. Det er der lidt forskellige bud på.
Nogle mener, de ikke bliver læst, andre at de bliver læst. Per E synes, det hjælper at komme ud og gøre
reklame for vores blad.
Torben siger, at de på Svenstrupgaard oplevede, at de blev smidt i papirkurven. Om de blev læst ved
han ikke.
På Karlsvognen bliver de uddelt, og René har indtryk af at de bliver læst. Skou foreslår, at man laver en
undersøgelse på, om de bliver læst, og hvad folk på boformerne mener om bladet. Han tror desværre, at
der er flere politikere og embedsmænd end hjemløse, der læser SANDsigeren.
Leif efterlyser, at der står noget om, hvad man laver lokalt. Han har skrevet noget, men det er ikke
kommet med. Det er 3 – 4 gange siden, der har været noget om den slags.
6. Forslag til ID – kort
Der er to forslag til kort. Bagsideteksten er ens, mens forsiderne er forskellige.
Torben synes, der skal stå tlf. nr. på. Vi snakker om, hvor vidt der skal stå formand, næstformand osv.
på eller om der bare skal stå bestyrelsesmedlem på. Det bliver det sidste. Valget falder på det kort, hvor
teksten står under billedet.
7. Evt.
Leif har været næstformand i et halvt år. Han synes ikke, han bliver informeret nok af formanden om,
hvad han går og laver. Han er også utilfreds med, at han ikke har fået nok at vide om udmeldingen fra
Johnna og Kim, som vi også har været inde på tidligere på mødet.
Ewald mener også selv, at han har været for dårlig til at informere Leif.
Leif omtaler en episode i Esbjerg, hvor der var en SAND mand, der kæftede op i sin brandert under en
ministertale. Her burde vi have grebet ind. Den slags skal vi være bedre til at kommunikere ud og tale
sammen om.
Det kan og skal blive bedre, for at Leif kan være tilfreds med situationen.
Per K synes også, Ewald er blevet dårlige til at informere om, hvad han går og laver. Det skal Ewald
være bedre til.
Torben vil gerne vide, hvorfor Ask ikke stemte på SAND folk til Hus Forbi’s generalforsamling. Han
stemmer ikke på nogen SAND folk når de stiller op mod hinanden.
Ask/ d. 2.11.09
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