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Delta
agere: Carste
en Larsen, Frrederik Falke
engaard, Lau
u Frederiksen
n, Peter Ryttter, Kaffa, Eluf
Harrin
ng, Per Larsen, Alf Thorn
nhal, Ole B. L
Larsen, Rich
hard Aamand
d, Jane Nielssen, Pia Nede
ergaard,
Jette Grønborg, Susan
S
Konda
as, Rie Fink, Sabina, Jen
nsine Christensen, Ninna Thornhal, Rani
R
Henriiksen, Brian Horst, John lund, Jan W . Johansen, Kurt Andersen, Per Kraggh, CC, Flem
mming og
ne Nielsen og
Kaj K
Krog. Sekreta
ariatet Ask Sv
vejstrup, Ren
o June Elias
sen.
e
1. Præsentationsrunde
Vi kører en runde
e, hvor vi præ
æsenterer os selv med na
avn og lige fo
ortæller hvilkeen boform eller
hvilke
et udvalg vi kommer
k
fra.

2
2. Tema: Ko
ontanthjælp
psreformen
René
é Nielsen fra SANDs sekrretariat holde
er et oplæg om
o kontanthjælpsreformeen. Der er me
eget han
ikke kkan nå at gennemgå. Bl.a
a. er der den
n gensidige fo
orsørgerpligtt. Men der err også mege
et han
komm
mer omkring..
Der e
er kommet en
n kontanthjæ
ælpsreform m
med virkning fra
f d. 1. januar 2014. Forrmålet er at alle
a skal
arbejde for deres ydelse. De der
d kan arbe
ejde skal arbe
ejde og formålet er at opnnå samfunds
smæssig
forstå
åelse. Det ka
aldes nyttejob
b. René er ba
ange for at nyttejob
n
er en
ndnu en smaart opfindelse
e, der
ikke vvirker efter hensigten: som er at hjælp
pe folk i varig
g beskæftige
else. Han er bbange for at det kun
fører til at kontantthjælpsmodta
agere får då rligere forhold.
Samttidig med nytttejobs er der kommet nyye sanktionsrregler. Hvis man
m ikke dukkker op til sit nyttejob,
kan m
man blive san
nktioneret. Helt
H op til 3 m
måneder. Kon
ntakt endelig SAND hvis du hører om
m denne
form for sanktione
ering.
I de ffleste former for aktivering
g skal der væ
ære samtalerr hver 3. mån
ned, man skaal på Jobnet hver
7.dag
g, Husk dog at
a der i ”Lov om en aktiv beskæftigels
sesindsats” står
s i § 18 att disse møde
er kan
holde
es telefonisk hvis man tag
ger del i aktivvering eller liign.
m underlag
gt en lang ræ
ække love og regler. Der er love og reegler der regu
ulerer
Som hjemløs er man
boforrmen, jobcen
nteret, rådgivningscentere
et, straffelov,, fogeden osv.
I SAN
ND vil vi gern
ne hjælpe hje
emløse med at få et overrblik over hve
em man kan få hjælp af i alle
komm
muner. Der skal
s
være en udsattevejviiser for hver kommune, som
s
guider foolk til at finde
e lige
præccis det sted man
m skal henvende sig fo
or at få hjælp. Tanken er at
a man på SA
AND´s hjemmeside
kan g
gå ind under et givent udv
valg og se hvvilken måde eksempelvis
s jobcenterett er organise
eret på.
Ofte e
er det svært at finde direkte kontakto
oplysninger på
p nettet, men forhåbninggen er at udv
valgene
via de
eres løbende
e samtaler med
m jobcentre
e og andre fo
orvaltninger kan
k begyndee at skrive mails og
numrre ned - og så
å lægger sek
kretariatet de
et på hjemme
esiden.
Man bliver ikke læ
ængere indplaceret i en m
matchgruppe
e 1, 2 eller 3. Nu er der 133. Den vigtigste
skeln
nen er mellem
m jobparate kontanthjælp
k
psmodtagere
e over 30 år og
o de aktiviteetsparate og åbenlyst
uddannelsespara
ate.
Hvis man har en dokumentere
d
et psykisk lid
delse og er under 30 kan man få fuld kontanthjælp
p. Ellers
kan m
man ikke får fuld kontanth
hjælp når ma
an er under 30.
3
Der vvil være stor forskel på hv
vordan komm
munerne adm
ministrerer loven. F.eks. hhar Aalborg forberedt
f
sig på
å at der kom
mmer mange udsættelser som følge af at der er en
n masse folk , der går ned
di
konta
anthjælp.
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Huskk at man kan søge engangshjælp, hvi s man får at vide at man ikke har ret til kontanthjæ
ælp.
Man er som udga
angspunkt ak
ktivitetsparat.. Derfor skal man tage im
mod tilbud af enhver art.
Hvis man pga. pe
øb, kan man
ersonlige forh
hold ikke syn
nes man kan deltage i et aktivitetsforlø
n bede
om att få en mento
or i 6 måneder så man ka
an blive klar til at blive ak
ktiveret. En m
mentor vil væ
ære en
slagss støtte – kon
ntaktperson. I København
ns Kommune
e er mentorerne ansat i joobcenteret. René
R
talte m
med dem i går. Jobcente
ermentoren vvil have ca. 45
4 minutter om ugen til hvver borger. Men
M man
kan o
også få en ekkstern mento
or. De vil typi sk have merre tid. De er bare
b
ikke hyrret endnu, i hvert
h
fald
ikke i Københavns Kommune.
Rani har fået at vide, at hvis han
h vil snakkke bolig med sin kommun
ne, skal han hhave besøg af en
komm
munemand en
e gang om ugen.
u
Spørgssmålet er om
m man skal sige ja til at fåå en mentor?
? I loven
hedder det at man har ret og pligt til at få e
en mentor. Det
D kan tolkes som om att man skal sige ’ja’ til
at få en mentor. René
R
har et eksempel
e
på
å en beboer som
s
har bedtt om ikke at ffå flere menn
nesker
omkring sig hun skal
s
forholde sig til. Hun h
har fået lov til at mentore
en skal være hendes
konta
aktperson på
å boformen.
Nytte
ejobs må ikke
e være konku
urrenceforvriidende. Det kan
k være ma
an kan slippee for at ryge i et
nyttejjob med henvisning til at det er konku
urrenceforvridende. Men det kræver een vurdering af
arbejdsmarkedsstyrelsen, så man skal pa
asse sit nyttejjob for ikke at
a miste sin kkontanthjælp, men
samtiidig kan man
n klage over jobbet.
j
Huskk man kan få op til 1000 kr.
k om måned
den hvis man
n har ekstra udgifter ved at tage jobb
bet.
Man kan blive tilb
budt et ressourceforløb, h
hvis man er under
u
40 år og
o har kompllekse problemer ud
over ledighed, de
er ikke umiddelbart har ku
unnet løses gennem
g
andre indsatser.. Dvs. hvis man
m har
været gennem allle mulige forløb, men inte
et rigtigt har hjulpet. Det er
e LAB lovenns § 68 a, de
er skal
henviises til. René
é mener, at der
d er rigtig m
mange, der burde
b
have mulighed
m
for aat få sådan et
e forløb.
Resssourceforløbe
et skal ikke kun
k handle om
m arbejde, men
m også om
m sundhedsfoorhold (f.eks.
psykiatri) og socia
ale forhold.
Man kan også komme i besky
yttet beskæfttigelse. Det kan
k være på en boform, hhvor man kan
arbejde i køkkene
et eller i værk
kstedet. Vi d iskuterer om
m man skal ha
ave hygiejneebevis for at arbejde
a
i
et køkken. På Blå
å kors i Hobro
o er man dæ
ækket ind und
der køkkench
hefens hygiej
ejnebevis, me
ens det
er en forudsætnin
ng at have ett hygiejnebevvis på andre boformer.
René
é har lagt nog
gle satser forr hvad man kkan få i slutningen af sit powerpointsh
p
how.
Sankktioner kende
er vi alle sam
mmen. Komm
munen kan nu
u sanktionere
e op til 3 månneder, hvis man
m
udvisser manglend
de vilje til at stå
s til rådighe
ed for arbejd
de, uddannels
se, tilbud osvv.
Rani har et eksem
mpel på at en
n kvinde er b
blevet nødt til at sige sin lejlighed op ffordi hun blev
v
sankttioneret i lang
g tid.
Man kan ikke altid
d få hjælp ge
ennem enkel tydelser, hvis man er ble
evet sanktionneret. Husk at
a
komm
munen skal have
h
brugt alle rimelige m
muligheder fo
or at kontakte
e en borger fforinden en sanktion.
s
De ka
an ikke sige, at de kun vil henvende ssig pr. brev. F.eks. kan de ringe til booformen
vedko
ommende bo
or på og høre
e om de kan hive fat i personen. Man
n må ikke sannktionere hvis
ejdsmarkede
borge
eren herved kommer læn
ngere fra arbe
et.
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§ 34 støtte, som man kan få, hvis man ha
ar et lavt rådiighedsbeløb og en høj huusleje og syn
nes man
har svvært ved at klare
k
det. De
et er blevet svværere at få. De unge og
g dem der haar gensidig
forsørgerpligt kan
n f.eks. ikke få.
f

3
3. Nyt fra boformer
b
og SAND udva
alg
NORD: Der var generalforsam
mling i SAND
D Nord. René
é var der og lavede et refferat. Der er møde
igen o
om en måne
eds tid. Harald, Susanne og en mere fra Svenstrupgård har væ
æret ude og se på en
boforrm i Frederiksshavn. Der er
e nogle folk, der plejer att sidde og drrikke i Frederrikshavn, derr har fået
et hus og 10.000 kr. til at repa
arere på det. De laver selv deres regler og skal m
meddele dem til
komm
munen. Der er
e ca. 40 – 50 personer o
om dagen. De drikker en del deroppee. De flasker der
komm
mer ind, kommer ikke ud,, men bliver ssamlet ind og
g går til en sommertur. D
Det er et meg
get godt
sted, synes Lars.
Komm
munen står for
f den udven
ndige vedlige
ehold.
De ha
ar også være
et på Blå Korrs i Frederiksshavn. Det er
e begrænsett åbningstid, men man ka
an da få
et ste
ed for natten.. Man satserr på at komm
me rundt i hele Nordjylland
d i løbet af too år.
Svenstrupgård ha
ar oprettet en
n beboergrup
ppe, hvor ma
an vil søge om midler til aaktiviteter. De
et er
beboerrådet, der står for det.
De ha
ar forsøgt at få kontakt till Randers, fo
or at få dem involveret
i
i SAND.
S
Der vaar ikke nogen
respo
ons.
Lars bor på herbe
erget i Aalborg. Der er ikkke interesse for at lave ett beboerråd.
SAND
D Midtvest: der
d var beboerrådsmøde på Vibohøj. Chefen kigg
gede forbi ogg fortalte, at der
d var 3
millio
oner kr. ude at
a svømme fo
ordi flere beb
boerne ikke betalte
b
husle
eje. De fik at vvide, at hvis man
ikke h
havde lavet en
e betalingsa
aftale d. 6. rø
øg man ud. Ask
A beder Eluf om at få ddet på skrift. Man vil
nedlæ
ægge 20 plad
dser på Vibo
ohøj. Det er e
en politisk be
eslutning, og den kan ma n ikke gøre noget
n
ved, m
mener Ask. De
D vil i stede
et bygge et h
hjemløsekolle
egium. Eller rettere,
r
det eer nogle gam
mle
lejligh
hedskomplekkser, de vil la
ave om. Vi ve
ed ikke hvor mange der bliver
b
plads ttil der. Det sk
kal være
mere
e som et bofæ
ællesskab. Vi diskuterer o
om de lukkerr pladser ford
di der kommeer flere unge
e til, som
har nogle andre behov
b
end de
e ’gamle alko
oholikere’.
Viboh
høj skal rivess ned og der skal byggess noget nyt. De
D river ned og bygger i 3 etaper, så der
bliverr ikke tale om
m genhusning
g.
Silkeb
borg. Jette bor
b på en bottræningstilbu
ud under § 11
10 - Lysbro. Der er beboeermøde hverr anden
mand
dag. De skifte
es til at være
e referent og ordstyrer. Det
D fungerer godt.
g
Der er plads til 12. De
hygge
er sig godt. Der
D er nultole
erance. Hviss du drikker ry
yger du på Godrum.
G
De llaver selv ma
ad og
køber ind.
Mang
ge af dem de
er har misbru
ugsprobleme r, har været i behandling. Lysbro vil ggerne være
selve
ejende. De err under Godrrum i dag.
Sabin
na supplerer med at sige, at hun mød
dte en hjemlø
øs der havde
e boet på Goodrum og syn
nes
forho
oldene var då
årlige.
Aarhu
us: De fik ny bestyrelse bestående
b
aff 4 personer:: Guldfireren. De vil ud påå boformer og
o
væresteder i den kommende tid. De satse
er på at vise flaget.
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De vil også gerne
e gøre noget ved Klosterttorv. Der er masser
m
af larrm fra fulde ffolk. Der skal
snakkkes lidt om hvad
h
man kan
n gøre ved d
det. Kaffa me
ener, der skal snakkes liddt med dem der
d
bruge
er torvet; gerrne med nogle rundstykke
er og lidt fors
ståelse.
Der sskal være pla
ads til dem, men
m der skal være respekt for alle, de
er kommer foorbi.
Kaffa
a har talt med
d nogle politikere, der ogsså gerne serr en løsning på
p problemeerne, også i fo
orhold til
Godssbanen. Det lyder som et godt sted, h
hvor man holder stofferne
e for døren. D
De satser på
å at
besøge stedet snart. Sabina har
h været de
ernede to gan
nge. De er meget
m
søde. D
Det er forske
elligt,
hvor mange menn
nesker, der er
e der. De ha
ar en lidt kontroversiel læ
æge, Birger. H
Han er en go
od mand
for de
em, mener Kaffa.
K
Jane er med i udssatterådet i Aarhus.
A
Hobro
o: Blå Kors Hobro.
H
Der gik rygter om at der skulle
e laves et uds
satteråd efteer kommunalvalget.
Det e
er ikke helt bllevet til noge
et, men Per ssparker en re
engøringskon
ne, der er giftft med en pollitiker,
over benet engan
ng imellem. Der
D bor 42 på
å stedet. Derr er både § 110 og § 1088. Dem på § 108
1 er
altern
native plejehjjemspladser, hvor man kkan blive lige så længe man
m vil. Der eer en der har boet der
22 årr.
Boforrmen ligger i SAND Nordjyllands omrråde. Det er svært
s
at få fo
olk til at interressere sig fo
or SAND.
Per L
Larsen håberr på at det sk
ker en dag.
Treka
anten: Per K siger at der ikke er sket alverden. De
er har været barselsorlovv til et af
medle
emmerne, en
n anden er uddannelsesr
u
ramt. På fred
dag er der ge
eneralforsam
mling. Per sattser på at
der kommer en fu
uldtallig besty
yrelse, der sp
parker røv.
Bettin
na har travlt med Vejle Herberg. Vejle
e Herberg ble
ev oprettet fo
ordi en flok hhjemløse syn
nes der
mang
glede et sted for hjemløse
e. Kommune
en kontaktede dem og sa
agde, at hvis de fandt lokaler ville
komm
munen gerne
e støtte det med
m en halv m
million om årret. Det drive
es kun af friviillige. Bettina
a fra
SAND
D Trekanten er formand for
f det.
Der e
er gennemsn
nitligt 4 perso
oner pr. nat. D
Der er plads til 10, og hvis der komm er flere kan man få
en madras på gullvet.
Sølysst: Som de frrygtede deng
gang kommu nen overtog stedet fra am
mtet, er der ggået kassetæ
ænkning i
den. De to repræssentanter me
ener at man bevidst gør alt
a for at øde
elægge stedeet.
Der e
er stadig prob
blemer med at få indskud
dslån fra Horrsens Kommune selvom der var en sa
ag for et
par å
år siden, hvorr man fik en aftale om ind
dskudslån i stand
s
og kom
mmunen indrø
ømmede at de
d brød
loven
n.
Der e
er lukketid for henvendels
ser i modtage
elsen mellem
m kl. 9 og 12.30, hvor perrsonalet skall have tid
til at ttale med beb
boerne. Men kun de bebo
oere persona
alet henvend
der sig til. Kl. 16 – 17.30 er
e der
også lukket. Det er
e ikke et god
dt sted at væ
ære for tiden, siger repræsentanterne.. Før i tiden kunne
k
man altid komme til SAND mø
øde på husetts regning. Nu
N er det beb
boerkassen dder skal beta
ale.
Forle
eden var de også
o
til møde
e, hvor det tillsyneladende
e handlede om
o hvordan aalle andre en
nd
beboerne kunne få
f noget ud af
a beboerkasssen.
SAND
D Fyn: De ha
avde generalforsamling i går. Der kom
m 9 personer ind i bestyrrelsen. Der kom 3
unge mennesker med. Kulturm
maskinen ha
ar afholdt et arrangement
a
t, hvor overskkuddet går til
hjemlløse. Det er SAND der sk
kal sørge forr at det sker. Kulturmaskinen fik 22.0000 kr. i kasse
en.
Før h
havde Ågårde
en et kontor til SAND. Nu
u holder de til i frivillighus
set eller hjem
mme hos Pia. I går
holdte
e de generallforsamling på
p Herbergett.
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SAND
D Sydfyn: sid
den sidst harr vi sendt næ
æstformand og
o sekretær på
p græs og fformanden er gået
under jorden. De har haft kontakt med pollitikere. De har aftalt at SAND indkaldder til et mød
de, hvor
digita
aliseringen og
g kontanthjæ
ælpsreformen
n diskuteres. I efteråret fik
k SAND gjort
rt politikerne –
e opstå et prroblem, når kontanthjælp
socia
aludvalgsform
manden – kla
art, at der ville
k
pen blev sat ned
n for
folk m
mellem 25 og
g 30 år. Kommunen vurde
erede, at dett involverede
e 450 personner. Foreløbig
g er
ingen
n smidt på ga
aden, så Alf mener,
m
at de
e har forholds
svis godt styr på det i Sveendborg Kom
mmune.
I de g
gode tider er der 5 person
ner i udvalge
et, men norm
malt er der hø
øjest 3.
Der e
er folk placerret på steder for hjemløse
e og andre udsatte, og de
e har god koontakt til bofo
ormer og
væresteder.
SAND
D Storstrøm:: De havde generalforsam
g
mling i Marib
bo for nylig. Der
D kom en nny bestyrelse
e, men
kun 3 personer. Den
D skal suppleres op, ge
erne med folk fra Saxenh
høj, Havnen i Nakskov og
g
Sønd
derskovshjem
mmet. Der err et benarbejd
de, der skal laves når ræ
ækken af geneeralforsamlin
nger er
oversstået og René får tid til att hjælpe dem
m.
e fra forsorgshjemmet i Næstved.
I Næsstved har ma
an taget 5 pla
adser til unge
N
Dee skal erstatte
es af 5
nye p
pladser ude i byen. De err bare ikke fu
undet endnu.
de et udsatte
Kurt h
har haft fat i en af politike
erne angåend
eråd. Det er oprettet, me n der er ikke
e nogen
fra SA
AND der er indkaldt endn
nu. Men det laves der om
m på. Der er møde i dag, hvor den
pågæ
ældende polittiker skal med.
SAND
D Nordvestsjjælland: Cars
sten fortælle
er. De har også mistet (hu
un har trukkeet sig) en
næstfformand/kassserer, men fået
f
en ny. D
Det har givet nogle rokerin
nger. De harr generalforsa
amling
den 1
10. marts i Holbæk. Der mangler
m
at b live hængt in
ndbydelser op flere stedeer, desværre. Men
der kommer bebo
oere fra Rosk
kildehjemme
et.
Roskkildehjemmett er rent kaos
s. Det er ved at forfalde, siger
s
Richard
d. Der skal laaves en omb
bygning
inden
n for 2 år. De
erfor lader ma
an det forfald
de. Der er sto
or forskelsbe
ehandling. Deer er diagnos
se
forske
elsbehandlin
ng, efter devisen, jo flere diagnoser, jo
o flere penge
e får man, jo mere
opmæ
ærksomhed får
f man. Spø
ørgsmålet er om man får flere penge for at have fo
folk med man
nge
diagn
noser? Det har Ask og Re
ené ikke hørt
rt om før. Norrmalt er det sådan
s
at mann betaler den
n samme
pris liige meget hvvem man er. Rani er flytte
et i udflytterle
ejlighed i Æb
blehaven. Deet synes han er rart.
Det ligger næsten
n på landet.
Der e
er mange på Roskildehjemmet, der ko
ommer direk
kte fra psykiatrisk afdelingg. Rani præs
senterer
en idé
é om, at hviss man kommer fra en psyykiatrisk plad
ds til en boforrm skal man være indskrrevet
begge steder. He
erved han ma
an let adgang
g til at komm
me tilbage til et
e psykiatriskk system og bliver
ikke b
bare sluppet.
Man kan godt udsskrive folk til et forsorgsh
hjem fra en psykiatrisk afd
deling, siger Ask. Så læn
nge man
er fæ
ærdigbehandle
et. Der har været
v
nogle e
episoder, hvo
or et psykiatrrien har spurrgt om de må
åtte
henviise en borge
er til en boform for hjemlø
øse, boforme
en har indvilget, men det hhar vist sig at
a
borge
eren slet ikke
e er færdigbe
ehandlet.
Vi er enige om at forsorgshjem
mmene brug es som skra
aldespand. Der er udlænddinge med
krigsttraumer osv. Det er perso
onalet ikke a
altid gearet til. Det kan giv
ve meget uroo blandt bebo
oerne.
Det ssynes vi ikke er i orden.
Roskkildehjemmett skal bygges
s meget om. De tænker stort.
s
Det er lidt ligesom V
Vibohøj. Der skal
rives ned og bygg
ges samtidig. Beboerne e
er ikke taget så meget me
ed på råd. D
Der er dog ma
ange
beboere der er ko
er forhåbentlig arbejdes videre med.
ommet med input,
i
som de
Der trrues meget med
m at man kan komme på Skansegården, hvis man
m er misbrruger. Der err også
mang
ge, der rygerr ud, hvis de ikke betaler husleje.
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René
é N mener man burde skrrives op til bo
olig med støttte når man kommer
k
ind ppå en psykia
atrisk
afdeliing.
SAND
D Hovedstad
den har lige haft
h generalfo
forsamling. De
D har fået 4 nye i bestyreelsen, bla, Rie.
R De
har konstituerend
de møde på mandag.
m
Kol legiet Gl. Kø
øge landevej skal renoverres. Det går fra at
have 148 pladserr - til 90. Alf spørger
s
til et projekt med Husbåde ba
ag Christianiaa v. Refshale
eøen.
Der e
er flere der ha
ar hørt lidt, men
m ingen de
er helt ved hv
vad det går ud
u på. Alf meener at der er
e nogle
både derude man
n kan sove i. Det lyder so
om et spændende projektt med nogle gode værdie
er. De
har ikkke nogen ko
ontakter til SA
AND eller an
ndre organisa
ationer, så viidt vides. Deer laves
opryd
dningsweeke
ender hvor 10
00 menneske
er samles og
g får en fest ud
u af det.
Solva
ang er blevett røgfrit. Man
n må ikke læn
ngere ryge på
p værelserne. Det er ærg
rgerligt synes
s Susan.
Man bliver smidt ud for at ryge
e, hvis det skker flere gange. Der er ko
ommet mangge unge, derr skal
lavess handleplan på. Det give
er mindre tid til de gamle.
Der sskal pustes og
o pisses i po
otter hele tide
en. Det giverr ugler i mosen.
Vi disskuterer om loven
l
giver mulighed
m
for at man kan ryge
r
på være
elserne. Det gør den, me
en den
giver også muligh
hed for at ma
an kan lade fo
folk ryge på værelserne.
v
Kaffa
a foreslår at man
m laver en
n fælles aktio
on hvor alle er
e enige om at
a ryge på væ
ærelserne. De kan
ikke ssmide alle ud
d på en gang
g.
Skansegården. De
D har det sto
ort set godt. D
Der er selvfø
ølgelig både alkoholpolitikk osv. men de
d kan
bøjess.
Der e
er noget der hedder Helsingehuset. D
Der skal man betale for maden.
m
De måå ikke have besøg
efter kl. 16 fordi der
d ikke er pe
ersonale. Dett irriterer Jan
n lidt. Han an
nbefaler sted et til alle dem
m, der er
træt a
af deres egen boform.

4
4. Nyt fra SAND
S
Der e
er lavet nye geografiske
g
grænser
g
for m
mange af SA
AND udvalge
ene og der skkal laves 4 ny
ye
udvallg. Det har vi gjort for at hjemløse,
h
lig
ge meget hvo
or de er, er dækket af et uudvalg. Før har
h der
været ”sorte plette
er” på landko
ortet. Der er også flere ud
dvalg, der err gjort mindree for at gøre det
lettere at nå rundtt.
Vi sattser på at få lavet stiftend
de generalfo
orsamling for de nye udva
alg i løbet af april. Alle de
e
hjemlløse, vi kend
der på boform
mer mm i de nye udvalg, vil naturligvis
s blive kontaaktet.
Ask vviser et kort med
m de nye udvalg.
u
Det ssendes med referatet run
ndt.

5
5. Nyt fra Hus
H Forbi
Der ssælges avise
er som aldrig før og der h ar aldrig været flere sælg
gere. Det gårr godt.
6
6. Solstråle
ehistorier
em i referate
Der h
har været flerre undervejs. Led efter de
et.
7
7. Evt.
Huskk generalforsa
amling her på
p Mødecente
er Odense tirsdag den 25. marts 201 4 kl. 13.00
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