Bestyrelsesmøde i SAND, 12/9 2019
Deltagere: Murtaza (SAND Fyn), Michael (SAND Sydfyn), Carsten (SAND Nordvestsjælland), Robert
(SAND Storstrøm), Harald, (SAND Nordjylland), Svamp (SAND Sydvestjylland), Ewald (SAND
Østjylland), Jonas (SAND Hovedstaden), Karin (SAND Vestjylland), Mas (SAND Trekanten)
Rani (SAND Nordsjælland) kom for sent og var ikke tilstede under punktet ’Runden rundt’.
Ikke tilstede: Stellan (SAND Sønderjylland)
Fra sekretariatet: Ask, Sofie (ref.)
Dagsorden:
1. Afklaring af hvem der har stemmeret og afklaring af om bestyrelsen er beslutningsdygtig.
2. Kromann-sagen
3. Runden rundt: Bestyrelsesmedlemmer informerer om hvad de har lavet af SAND arbejde
siden sidst.
4. Opfølgning på b seminar
• Politikermøder – har vi kontaktet dem, har vi holdt møder? Og hvordan er de gået?
5. Indstillinger til Hus Forbi – suppleantposterne
• Vi skal have fundet 2 mere som vi kan stille op til suppleantposterne. Svamp og Kim
Allan stiller vi op til bestyrelsesposten.
6. Julehjælp – skal vi uddele julehjælp i år? Og evt. hvor meget.
7. Personalesituationen i SAND
8. Bogudgivelse i slutningen af september. Der holdes lukket fest for skribenterne. V. Sofie.
9. Evaluering af BB.
• Hvad gik godt, hvad gik skidt`
• Hvad kan vi genbruge en anden gang og hvad gør vi næste år?
10. Evt.

1. Vi tager en runde og gennemgår hvem der har stemmeret og hvem der er hhv. Suppleanter
og observatører.
Bestyrelsen konstateres beslutningsdygtig
2. Kromann:
Vi diskuterer en henvendelse fra Kromann om at mødes for at udrede en gammel konflikt.
Mas vender retur til Kromann og meddeler ham at vi ikke vil samarbejde med ham - men
gerne med LAP generelt.
Ask kontakter LAPs sekretariat og giver dem samme meddelelse.
3. Runden rundt:
Mas/SAND Trekanten: Kolding Kulturnat - vi fik hjælp fra Allan og Svamp fra Hovedstaden
og Sydvestjylland. Det gik rigtig godt. Fik fortalt en masse. Lørdag er der udsattedag i
Kolding, så her er vi på igen.
Arbejdstilsynet har lukket Vejle Herberg pga. skimmel, bakterier i gulvtæppet og udsivning
af saltsyre fra bærende stolper. De ansatte har fået at vide at de skal søge læge, men hvad
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med de brugere der har ligget og sovet på gulvet?
Mas har interesseret sig lidt for hvordan det kan være, og det viser sig så, at arbejdstilsynet
IKKE har lukket det… Det er svært at ved hvad der er op og ned… Udlejer hiver fx infosedler ned så folk ikke ved hvor de kan henvende sig for at få tag over hovedet.
SAND skal i det hele taget have kigget nærmere på Vejle. De skal se at komme ind i kampen
og få lavet et herberg efter §110.
Karin/SAND Vestjylland: Bruno og jeg var med på Møltrup og Fastershus på Tour de
Boform. Rigtig spændende. Vi arbejder på at få en aftale med Møltrup om at vi kan holde
bestyrelsesmøder der. Så kan det være, at vi kan få nogle med.
Der var ikke mange beboere, der viste flagene da vi besøgte de to steder…
Jonas/SAND Hovedstaden: Jeg har været en masse i pressen ifm. hjemløsetællingen. I P1
og i TV2 News (programmet News og co.). Denne gang var det fokuseret på tællingen og
ikke kun ’klynkehistorier’. Det var rart. Der var fokus på de unge, på løsninger og
forebyggelse.
SAND Hovedstaden har holdt bestyrelsesmøde på Kollegiet på Gl. Køgelandevej. Vi skal
videre rundt på boformerne i vores område i stedet for at sidde på Sundholm.
Jeg har været til møde med Hjem til Alle hvor vi skulle finde ud af hvilke løsningsforslag
man kan sende til politikerne. Der skal arbejdes videre på idéerne inden de bliver sendt ud.
Det bliver en fælles udmelding fra de deltagende, hvis man ønsker at være med.
Har været til dialoggruppemøde i Socialstyrelsen sammen med Ask. Det holdes ca. en gang
om året. Formålet er at se på hvad der rører sig på hjemløseområdet. Bl.a. at nogle
kommuner nægter at anerkende at de er betalingsadresse selvom borgerne bor på boform
i kommunen. Der er bl.a. en sag fra Hjørring. Det betyder at beboerne bliver smidt ud fordi
de små steder ikke har råd til at have dem boende hvis der ikke bliver betalt for dem.
Hvis nogen bliver smidt ud fordi kommunen pludselig ikke mener man er
betalingskommune så tøv ikke med at kontakte Ask, René, Nancy og klag.
Det samme gør sig gældende hvis folk ikke kommer ind. Husk altid at få det på skrift.
Ewald/SAND Østjylland: Vi har haft et par debatmøder under Aarhus festuge. Det drejede
sig bl.a. om alternative boliger til den ældre hjemløsegruppe.
Har fået en henvendelse fra Mosen, en enhed under Østervang med selvstændige hytter.
De vil gerne lave deres eget beboerråd. Dilemmaet er at man på Østervang allerede har et
beboerråd, som man mente, at de bare kunne være en del af. Det er dog lejeboliger på
almindelige vilkår, så de kan lave alle de beboerråd de vil. Ewald hjælper dem med at lave
et beboerråd.
Svamp/SAND Sydvestjylland: Planlægger udsattedag i Esbjerg på Torvet d. 23/10. Der er
dog lidt stille i udvalget pt. Der er ingen kræfter til det store.
Har været i Kolding og hjælpe der, samt været med på Tour de Boform. Her hjalp det da
der kom pizza på bordet ift. at få snakket.
Det har været sjovt at se nuancerne og forskellene på de forskellige herberger. Det har
været godt at være med rundt og jeg tror det kommer til at give pote.
Harald/SAND Nordjylland: Der har været mandefald i udvalget. Vi har arrangeret
udsattedag - det var en strålende succes. Allan og Mas kom og gav en hånd med - det var
skidehyggeligt!
Heidi og Jesper har været på besøg i Hobro - det var positivt. Der er en ny forstander der
var meget interesseret. De skal formentlig have en hånd med et beboerråd.
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Vi får besøg af Tour de Boform d. 17/9. Det bliver godt. Harald har dog en idé med ”Tour
de Pladser” hvor udvalget besøger en masse byer og stiller os op på byernes torve og
reklamerer.
Harald skal opereres på mandag. Vi satser på han snart er på banen igen…
Robert/SAND Storstrøm: Er blevet kontaktet af TV2Øst og spurgt om han ville med rundt
til udsatte på Lolland Falster. Der er 30 mennesker der gerne vil med i SAND Storstrøm.
I Næstved har de haft frivilligdag. Robert fik en god snak med borgmesteren bla. om at
huse hjemløse i indianerhytter der står tomme på Enø/Karrebæksminde.
Carsten/SAND Nordvestsjælland: Vi starter et kvindenetværk op i dag. Det er ret godt!
Moos har lavet et rigtig godt stykke arbejde og fået allieret sig med en masse gode og
relevante samarbejdspartnere. Idéen er at de skal på ture, have mulighed for at snakke etc.
Første gang er det gratis - ellers kommer det til at koste symbolske 10,- at være med.
Michael/SAND Sydfyn: Der er ikke sket ret meget. Har snakket med Murtaza om at vi
sætter os sammen og ser hvad vi kan gøre i fællesskab. Jeg har også snakket med Sara fra
Forsorgsmuseet om at vi laver noget i december.
Murtaza/SAND Fyn: Har hjulpet med at stille op til Brugernes BaZar. Det var rigtig
hyggeligt og en succes. God oplevelse.
SAND Fyn er blevet kontaktet af en borger der gerne vil have noget hjælp. Så Murtaza
hopper ud i det som bisidder med René på sidelinjen. Det er Mette Rahbæk fra Alternativet
der har formidlet kontakten. Murtaza mødes med dem i morgen.
Er blevet kontaktet at Tobias ifm. Tour de Boform og tager med på St. D - han tager Camilla
med.
Det er så dejligt at der sker noget.
Murtaza har skaffet sig et Hus Forbi kort og tager nu med til sælgermøde for at blive
klogere.
Christina/formand: Jeg har haft travlt! Har bl.a. været oppe og undervise politiet sammen
med Josefine. Det var meget interessant. Chefen for pågældende enhed ville give
budskabet videre til andre enheder om at det er en god ide med undervisning. Christina og
Josefine fortalte om hjemløse, hjemløshed og hvad man fx gør hvis man har en i
detentionen - hvor kan man så sende vedkommende hen efterfølgende, hvis han/hun er
hjemløs?
Har været til arbejdsgruppe om Alternative plejehjem. Det har vi ikke i Aarhus. Det
kommer ikke til at handle om alder, men om tilstand/konstitution. Vi vil gerne have, at det
bliver en §108, men kommunen vil gerne undgå det da paragraffen forpligter og bla
indbefatter tilsyn. Christina har allieret sig med lederne fra Reden og Kirkens Korshær - og
de støtter også paragraf-tanken.
Christina har været til seminar med Rådet for Socialt Udsatte. Der blev bla diskuteret
hvordan man taler om folk; at man ikke skal tale ned til folk selvom de har problemer.
Christina skal til Sverige med Gadejuristen til konference; der er en konference kun for
sexarbejdere og en for fagprofessionelle. Det afholdes af FuckForbundet ☺
Mange bisiddersager!
Aarhus kommune plejer at holde juleaften, men i stedet har man i år bedt SAND Østjylland
om at holde en nytårskur og man har givet 90.000,- i §18 til formålet. Det skal være fint og vi vil formentlig gerne have hjælp fra andre udvalg når vi når så langt.
Gode erfaringer fra Esbjerg med at få sponsoreret arbejdskraft og lokaler. De
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pædagogstuderende står bl.a. på spring for at få lov at være frivillige…
4. Opfølgning på bestyrelsesseminar
- Politikermøder: Ask deler en seddel rundt med de politikere vi besluttede at kontakte på
bestyrelsesseminaret.
Status: Nordjylland har kontaktet og arrangeret møde med Rose Marie Hansen,
Trekanten har planlagt møde med Birgitte Vind og har aftalt at finde datoer med Karina
Lorenzen.
Ewald/Østjylland har kontakt med Camilla Fabricius. Hun vil gerne vise rundt og tage en
snak.
Alle sociale ordførere kontaktes af Christina, Mas, Jonas og Ask
Mas kontakter Karina Adsbøl
Rani kontakter Trine Torp - ham og Ask finder ud af hvem der skal afsted
Christina: Kan vi så ikke aftale at vi har henvendt os til de politikere inden næste
bestyrelsesmøde?
NB! Det er nu politikerne har tid! Inden folketingsåbningen d. 1/10
5. Indstillinger til Hus Forbis bestyrelse
Vi skal finde nogen til suppleantposterne. Murtaza vil gerne stille op. Ask har spurgt Heidi
fra SAND Nordjylland og Kim, en ung gut fra Potentialehotellet.
Konklusion:
Vi stiller Svamp og Kim Allan op til den ene bestyrelsespost der er ledig. Jens V sidder også i
bestyrelsen og er ikke på valg.
Den af de to der ikke vælges, stiller vi op til suppleantposterne sammen med Murtaza,
Heidi og Kim.
Svamp får brug for kraftig hjælp i sit udvalg, hvis han vælges.
Der er lidt uklarhed om hvorvidt man skal have sælgerkort for at stille op til Hus Forbis
bestyrelse. Ask undersøger. Ask har læst vedtægterne. Der står ingen steder at man skal
have sælgerkort for at blive valgt ind i bestyrelsen. Misforståelsen kan være opstået fordi
der står, at man skal være medlem for at stemme på generalforsamlingen. SAND er
betalende medlem og har en stemme på generalforsamlingen. Registrerede sælgere er
automatisk medlem.
6. Julehjælp - skal vi uddele julehjælp i år? Hvis ja - hvor meget?
Christina: Vi plejer at gøre det sammen med Hus Fordi og spørger om de vil give et
tilsvarende beløb. Sidste år havde vi dog en lidt træls oplevelse hvor HF skrev os ud af alle
julekort, pressemeddelelser etc.
Fordelen er dog at der er flere penge i puljen hvis vi gør det sammen.
Vi stemmer om, om vi skal uddele julehjælp i år. Det besluttes enstemmigt.
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Sidste år brugte vi 35.000,Ask har talt med Rasmus fra HF. Der er ikke besluttet noget i deres bestyrelse endnu.
Mht. at dele ud har det været udvalgene, der meldte ind, hvem de havde kendskab til der
havde behov, samt fx natcaféer der kunne dele ud til dem, der sov på stedet juleaften.
Herudover var en portion øremærket hjemløse med børn.
Ask: Vi kommer ret bredt ud i hele landet. Det er ikke folk på boformer. De får en jul på
stedet. Det er folk på natcaféer, vi vil gerne tilgodese børn, gadesovere…
Mit forslag vil være at vi giver 35.000,- med mulighed for at gå op til 50.000,- hvis der er
brug for en buffer.
Svamp: Jeg kunne godt tænke mig at det var udvalgene der delte dem ud. Så kunne Hus
Forbi heller ikke løbe med æren.
Christina: Jeg ved godt der er udvalg der magter det - men er der nogen, der ikke magter
det?
Karin: Der er mange andre, der også modtager julehjælp. Hvordan sikrer vi at de ikke får to
gange julehjælp?
Ask: De steder er det typisk noget med at man skal vise årsopgørelse og søge i god tid.
Murtaza; Jeg synes slet ikke vi skal gøre det sammen med Hus Forbi. Det er også noget vi
kan bruge til noget, når vi skal ud til folk og fortælle om os selv.
Jonas: Jeg synes der er både fordele og ulemper. Hvis vi gør det selv, så drukner vi ikke i at
der står Hus Forbi ved siden af.
Men det er ret ressourcekrævende for udvalgene. Og det er slet ikke udvalgene der skal
vurdere hvilke steder det skal være.
Christina: Hvis vi i bestyrelsen lægger rammerne for hvem der skal have, så laver
sekretariatet en liste og efterfølgende tager udvalgene rundt med gavekortene.
Jeg synes vi i alle mulige sammenhænge skal arbejde sammen med Hus Forbi - det skal vi
ikke stoppe med.
Men vi kan bruge det her selv… Vi kan spinne lidt på det. Lave noget lokal-tv når vi tager
rundt.
Svamp: Vi kunne få svært ved at nå rundt!
Christina: … og der sender sekretariatet det så bare ud.
Man kunne også bruge de sociale medier mens man deler ud.
Murtaza: Jeg kunne godt tænke mig at udvalgene blev mere engagerede i hel den proces
her.
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Mas: Vi dækker nogle ret store områder og der er det relevant nok at udvalgene kommer
på banen. Men der er jo også områder vi ikke har overblik over og der er det fint at have
sekretariatet med.
Ask: Dilemmaet er, at da jeg søgte de her fonde, skitserede jeg samme model som vi har
brugt hidtil. Så det kan være vi får pengene under forudsætning af at vi er sammen med
Hus Forbi. Men man kan da kontakte dem og spørge.
Vi stemmer om, om vi skal dele julehjælp ud uden Hus Forbi. Det vedtages.
Vi stemmer om udvalgene selv skal dele gavekortene ud - men kan sige til hvis de ikke
magter det. Det vedtages.
Vi beslutter at afsætte 35.000,- med mulighed for at trække op til 50.000,-

7. Personalesituationen i SAND: Ask siger at Arvid, som de fleste nok har hørt, er gået på
efterløn. Det skete lidt pludseligt, men tanken var undervejs hen over sommeren. Og da
Arvid først traf beslutningen, ville han gerne gå fra så hurtigt som muligt, hvilket Ask havde
fuld forståelse for.
Ask regner ikke med at der skal ansættes en direkte erstatning for Arvid nu og her. Susanne
går på pension indenfor en overskuelig fremtid. Her vil Ask gerne have en
overgangsperiode med en ny medarbejder, der kan overtage Susannes primære opgaver.
Han regner ikke med at alle Susannes opgaver, kan klares af en person. Med andre ord er
der en svær kabale der skal lægges. Han informerer bestyrelsen løbende om hvordan det
går.
Ift. Arvids grafiske arbejdsopgaver, vil nogen af dem blive varetaget af eksterne
samarbejdspartnere. Vi afprøver forskellige og har også nogle gamle kendinge, som vi
bruger til det vi ved de er gode til. Man skal ikke regne med at vi kan lave lige så mange
små grafiske opgaver for udvalgene i fremtiden, som vi gjorde da Arvid var i huset. Vi vil
sige ’nej’ til noget af det de kommer med eller drosle kvaliteten ned. Sofie er stadig den
man skal kontakte, når man har grafiske opgaver. Rani kender til en grafiker, der måske kan
være relevant at bruge. Han giver kontaktoplysninger til Ask.
Vi kan heller ikke byde på frokost til folk der kigger forbi. Men der er altid cafeen ved siden
af man kan købe mad i.
Bestyrelsen besluttede for et par år siden at afsætte noget af den million vi fik ekstra om
året over 4 år, til at ansætte en aktivitetsmedarbejder – eller en professionel ballademager,
som Christina udtrykker det, i to år. Det er den funktion Tobias har. Han blev ansat i en to –
årig stilling, som løber til og med juni næste år. Ask vil gerne have bestyrelsen til at tænke
over om vi skal fortsætte linjen, som Tobias understøtter. Altså aktiviteter på tværs af
udvalgene, events, demonstrationer osv. Han vil gerne have en afklaring inden jul. Vi
diskuterer sagen på næste bestyrelsesmøde.
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8. Bogudgivelse: Bogen fra de 3 ’tudekurser’ (skrivekurser, Hjemløs til Hjemløs, red.) er ved at
blive trykt! D. 3/10 holder vi reception for alle der har været på kurserne. Det bliver fra 13 16 på sekretariatet. Vi glæder os!
Bestyrelsen vil gerne have flere tudekurser. Ask fortæller at vi har lagt en større ansøgning
hos Veluxfonden om et formidlingsprojekt med mange af de samme metoder.
9. Evaluering af BB - gemmes
10. Evt. Kort briefing om Røde Kors/Josefine. Røde Kors har lavet nogle projekter med Josefine
som de er blevet bedt om at trække tilbage da Josefine ikke kunne genkende sig selv og
synes det var et skævt fokus. Læren i den sag er , at det er vigtigt at kontakter vedr cases
går gennem informationsmedarbjederen/Sofie så hun kan forventningsafstemme med alle
parter inden man kaster sig over produktion.
Rani mangler grønlandske modeller til et projekt i det grønlandske hus - han slår det op på
FB.

12/9 2019
/Sofie Bay-Petersen, ref.
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