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Valg af dirigent og referent
Valg af stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget
Nyt fra SAND
Fastsættelse af medlemsbidrag
behandling af indkomne forslag - ingen
Valg af formand - Christina Strauss genopstiller
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Valg af eksternregisteret revisor eller statsautoriseret revisor
Evt.
Antal stemmeberettigede: 35

1. Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen indstiller Kristian Krogh Hansen fra Center For Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) som
dirigent og Sofie Bay-Petersen fra SANDs sekretariat som referent. De vælges og modtager hvervet.
Kristian overtog ordet og erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt.
2. Valg af stemmetællere
Bestyrelsen indstiller Nancy Pelle, René Nielsen og Tobias Kjærside fra SANDs sekretariat. De
vælges.
3. Bestyrelsens beretning
Vi lægger ud med en lille film der viser nogle af de aktiviteter, SAND har haft i årets løb.
Herefter tog Christina ordet og holdt en supplerende beretning - se særskilt dokument
Ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningen.
4. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget
Regnskab:
Susanne Bösche, regnskabsmedarbejde i SAND fremlagde regnskabet. Hele regnskabet kan ses i
særskilt dokument.
Susanne femhævede følgende:
Vi fik ca. 1.000.000 kr. ekstra, som bestyrelsen besluttede skulle bruges til et par ansættelser. Det
blev Nancy, der er konsulent for de jyske udvalg og Tobias, der er eventmager.
Spørgmål: Hvorfor står der et minus foran finansielle udgifter
Svar: Det er et lille underskud og det vil sige at egenkapitalen er blevet tilsvarende mindre
Budget:
Ask fremlagde budgettet. Se budget i særskilt dokument
Det ligner til forveksling det vi har brugt i år.
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Udover de faste bevillinger, har vi fået 400.000 kr. fra Roskilde Fonden sidste år. Vi brugte 25.000 af
dem i 2018. De næste 3 år burger vi 125.000 kr. pr. år.
Vi bruger lidt af en arv vi fik for nogle år siden.
Vi har også fået en ekstra million fra ministeriet 1.000.0000 pr år i 4 år.
Herudover har vi fået 100.000 kr. i PL (pris- og lønudvikling) i år.
Ingen spørgsmål eller kommentarer til budgettet.
Kort pause
5. Nyt fra SAND
Vi har plukket lidt ud fra vores arbejdsgrupper og præsenterer også nogle af de ting vi synes I skal
vide noget om:
Bænk til Bolig-gruppen
Lasse for Fred:
Vi har været i Aarhus på VIA til konferencen Boligdrømme. Der var socialrådgiverstuderende,
pædagoger, bygningskonstruktører.
De var glade for vi kom. Vi fortalte vores historier.
Det var et yderst tilfredsstillende møde. Vi var ca. 150 deltagere.
Der var gjort et kæmpe stykke arbejde.
De havde bl.a. undersøgt forskellige emner fx hvad er tryghed?
Paw supplerer: Det var rigtig godt, at det var mange forskellige mennesker og håndværk, der var
sat sammen og det kan kun anbefales. Det var nogle ret imponerende ting de fandt ud af. Bl.a. at
man skulle have nogle bokse til sine private ejendele og så kunne man bruge sit fingeraftryk til at
låse op.
Paw vil gerne have man kunne lave noget lignende igen - gerne med endnu flere faggrupper.
Ewald: Efterfølgende blev vi nærmest invaderet af studiegrupper på Værestedet i Jægergårdsgade,
og vi havde virkelig travlt med at dele SANDs budskab.
UngeCrew (UC)
Josefine:
I maj måned var vi på ryste-sammen-tur i hestevogn. Det var en ret stor udfordring, men vi blev
virkelig rystet sammen af det!!
I januar var vi på gods-ophold på Sydfyn og det var mega-hyggeligt - der var også nogle af de
tidligere UC’ere med. Vi arbejdede simpelthen så meget - for vi kunne ikke lade være!
Vi arbejdede med valgkamp, vedtægter mm.
Nu kigger vi fremad mod valgkamp, valgcirkus, Folkemøde, skrivekursus… Vi har også et stormøde i
april og masser af planlægning! Vi har besluttet os for at få rigtig travlt!
Christina supplerer: Jeg er ambassadør i UC, så jeg kan lige tilføje at UC arbejder sammen med en
gut i Aarhus, der har en masse penge og som vil bygge et ungdomsherberg og nogle
ungdomsboliger og der kommer vi til at sætte et meget kraftigt fingeraftryk på projektet. Vi
kommer til at være med inde over hele processen lige fra opførelsen til hvordan det skal køres på
sigt.
Josefine: Vi vil gerne have nogle flere med i UC!! Møder I nogle unge i jeres udvalg, så send dem
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lige vores vej!
Paw: Bør det ikke være vores fornemmeste opgave at overflødiggøre os selv? Hvad gør vi helt
konkret for det?
Christina: Det er en del af arbejdet i UC
Josefine: Det er nok mere de små tiltag, så er der en konference her, eller et projekt her, der
undersøger, hvordan man kan komme ungdomshjemløsheden til livs.
Christina: Det er også det boligerne i Aarhus skal være med til. Her får vi jo et projekt vi selv har
været med til at definere og som man kan lære af.
Birte Poulsen, Socialstyrelsen: Bliv ved! Der bliver lyttet! Det kan godt tage lidt tid før det trænger
helt ind på de bonede gulve. Men bliv ved - vi har brug for jer!
Vi starter fx med at gå helt ned til 14 år når vi kigger på hjemløshed, for vi ved jo godt, at man ikke
først bliver hjemløs når man bliver 18 år. Men vi har brug for jeres historier! Så bliv ved, byd ind!!
Niels Kristian: Jeg synes at det er betænkeligt hvis Socialstyrelsen ikke ved hvad der skal til, men har
brug for vores historier…
Ask, SANDs sekretariat: Vi kæmper kampen på flere niveauer. Det er derfor, vi har brug for de
historier fra de unge så vi kan bringe videre, hvad de unge har brug for så der kan skræddersyes
tilbud til dem, som de kan se sig selv i, og derfor vil benytte dem.
Grønlændergruppen
Christina:
Vi har holdt møder, talt med grønlandske politikere, kommunikeret med Kofods Skole i Nuuk. Der
er sket en masse.
Lige nu holder gruppen en forlænget sommerferie og starter op igen efter sommerferien.
Bisiddernetværket
René:
Det går godt. Vi skal snart holde kursus på Fyn og når det er afholdt, har vi skabt mulighed for at
der er en bisidder i nærheden af de fleste.
Vi er 54 aktive bisiddere pt. Vi har vundet flere klager og Lotte fra Hovedstaden og bisidder Amalie
har vundet en sag om selvhenvender-princippet for unge i SAND Hovedstaden.
Vi er mere og andet end blot et korps. Vi kan også ’bare’ lytte og støtte, ligesom vi har de
studerende til at nørde lovgivning.
Mas supplerer: Rigtig gode erfaringer med en gut fra Fredericia, der fik et bedre forløb fordi han
havde en bisidder med fra SAND. Han fik en lejlighed til sig selv og sin lille hund.
Christina: Det går også meget godt i Aarhus. Vi har mange sager. Vi havde bl.a. en borger der blev
udskrevet til gaden efter flere operationer, man ønskede ikke at modtage ham på herbergerne da
de mente han var for farlig. Vi kontaktede borgmesteren mm og de resulterede i han kom ind på et
herberg.
Kommentar fra salen: Jeg er pædagog, jeg ser bare så mange historier fra børn og unge gennem
Red Barnet fx om helt unge mennesker der står overfor at blive hjemløse. Det er helt uholdbart og
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helt uforståeligt.
Rani: I hovedbestyrelsen har vi drøftet behovet for at få en supervisor. Når man er ude og bisidde
kan man blive re-traumatiseret eller sekundært traumatiseret.
Vi har også tidligere talt om at mødes hver måned og udveksle erfaringer.
Kunne man forestille sig, at vi selv aftalte det? Vi har ikke haft de der månedlige møder…
René: Vi har meldt bisidderkorpset ind i RådsgivningsDanmark - de holder forskellige tema-komsammen’er. Vi forsøger også, at få uddannelserne på banen ift. supervision.
Men gør det! Hold møder med hinanden og vend tingene…
Valgkamp
Tobias:
Vi ved ikke hvornår der bliver trykket på valgknappen - men når det sker, kommer der fart på. Vi
har valgt en strategi hvor vi slår hårdt ned på én dag/ét døgn under valgkampen.
Vores udgangspunkt er, at det 14. døgn i valgkampen er HJEMLØSHEDENS DØGN!
Alle skal være med! Også selvom det ikke sker i en by i jeres udvalg, så bliver i hevet ind for at
hjælpe!!
Det der skal ske er:
- 1:1 møde mellem hjemløse og politikere: De skal se alle nuancerne i hjemløshed
- Hr. og Fru DK skal til spisearrangementer med debatmenu. Samtaler omkring hjemløshed,
oplevelser, erfaringer
- Varieté i Aarhus: UC sammen med andre ungdomsorganisationer, ungdomspolitiske partier
Rani: Hvornår kommer der en planlægningsgruppe på Facebook?
Tobias: Når det er mere konkret - når vi har en dato…
Lasse: Hvor bliver det henne??
Tobias: Det bliver over hele landet alt afhængig af arrangement
Folkemødet
Ask
Vi mangler deltagere til Folkemødet. Vil du med SAND til folkemøde? Send en brandtale til René på
rene@sandudvalg.dk
Nye retningslinjer på hjemløseområdet
Ask:
Socialstyrelsen er i gang med at lave nye retningslinjer til kommunerne. Vi sidder med i en række af
arbejdsgrupperne. Vores folk kommer med rigtig mange gode indspark - og nu skal det så skrives
sammen. Men da det er retningslinjer, er det noget kommunerne KAN gøre, ikke noget de SKAL
gøre… Retningslinjerne skal efter planen ligge klar i efteråret 2019.
6. Fastsættelse af medlemsbidrag. Bestyrelsen indstiller at udvalgene ikke betaler kontingent.
Sp.: Hvorfor betaler man ikke kontingent. Det kunne jo godt blive til noget?
Ask: Det koster mere at inddrive pengene end man ville få ind.
Dirigenten; Jeg vil lige sige, at vi ikke kan foreslå andre kontingentsatser. Det skulle have været
stillet som forslag i tide.
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Det vedtages at udvalgene ikke skal betale kontingent.
7. Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.
8. Valg af formand.
Christina genopstiller - hun vælges!
9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Siddende bestyrelsesmedlemmer - på valg i ’20
Henrik Mas, SAND Trekanten
Kasper Svamp, SAND Sydvestjylland
Stellan Boesgaard, SAND Sønderjylland
Rani Henriksen, SAND Nordsjælland
Kort præsentation af de opstillede:
Jens Olesen, SAND Nordjylland: Jeg har en del års erfaring med hjemløshed. Jeg bliver mere og
mere imponeret over arbejdet i SAND. Jeg tror, fællesskabet og sammenholdet kan gøre meget og
derfor vil jeg gerne være med!
Ewald Pohle, SAND Østjylland: Jeg har været med i SAND i mange år. Jeg har dog haft en pause. Jeg
har gået på gaden, jeg har boet på flere forsorgshjem, jeg kender systemet. Jeg vil gerne give
erfaringer videre til de unge.
Susanne Moos, SAND Nordvestsjælland: Jeg har været med i SAND i 3 år. Det betyder meget for
mig at komme ud på landsplan.
Robert Hansen, SAND Storstrøm: Jeg har været med i SAND i mange år efterhånden. Jeg prøver på
at hjælpe på forsorgshjem og på gaden. Jeg har været suppleant i bestyrelsen. I mit udvalg er vi i
gang med at komme rundt på væresteder og præsentere os.
Dennis Hansen, SAND Fyn: Jeg er rimelig ny i SAND, men jeg synes vi gør et kanon arbejde. Jeg er
lige blevet formand på Fyn.
Niels Kristian Klausen, SAND Sydfyn: Det glæder mig at være med i en forening hvis fornemmeste
formål er at opløse sig selv. Når der ikke er flere hjemløse, er der ikke mere SAND.
Det er på tide vi griber nælden ved roden…
Jonas Laursen, SAND Hovedstaden: Jeg har tidligere siddet i hovedbestyrelsen for SAND Storstrøm
men er nu flyttet til København. Jeg er også med i UC og i den internationale gruppe. Jeg kan godt
lide at tale med politikere bl.a. om boliger. En bolig er ikke bare en bolig. Det skal være det rigtige
tilbud til det rigtige menneske.
Anders Hansen, SAND Vestjylland: Jeg har kun været med i en måned, men jeg synes at unge skal
holdes fra at komme ud på gaden. Det er hårdt at bo i et telt, eller på et herberg. Det er vildt hårdt.
De unge skal have hjælp. Det andet er ikke ok. Jeg kunne godt tænke mig at komme ud og fortælle
unge om at være hjemløse. Fortælle dem hvor hårdt det er.
Vi stemmer og stemmerne tælles op.
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Dem der har fået færrest stemmer, sidder for 1 år, de øvrige for 2 år
Anders, 1 år - på valg i ’20
Niels Kristian 1 år- på valg i ’20
Jonas, 2 år - på valg i ’21
Dennis Hansen, 2 år - på valg i ’21
Robert, 2 år - på valg i ’21
Susanne Moos, 2 år - på valg i ’21
Ewald, 2år - på valg i ’21
Jens Olesen, 2 år - på valg i ’21
10. Valg af revisor
Bestyrelsen indstiller at vi fortsætter med Arne Sørensen fra Buus Jensen, men Ask får
foreningsretslig mulighed for at undersøge muligheden for en ny revisor til næste gang.
Det besluttes.
11. Evt.
Paw: Lasse kom og viste mig nogle meget flotte billeder, han havde taget. Jeg synes det var på sin
plads at vi lavede en årets scrapbog med referater, billeder… Bestyrelsen tager forslaget med hjem.
Susanne Larn: Vi talte på vores seneste møde om en hjemløseindsamling. Jeg vil gerne foreslå, at
de andre udvalg overvejer om det er en god idé.
Christina: SAND er ikke en støtte-organisation så vi vil ikke have pengene. Det er ikke vores opgave
at hjælpe hjemløse på den måde. Men vi vil gerne støtte en indsamling og så kan Kirkens Korshær
eller lignende få pengene. Når folk støtter sådan noget er det for at hjælpe hjemløse og det gør
SAND jo ikke på den måde.
Christina: Hvis der er nogle der gerne vil følge lidt med i UC og hvad de laver så har de fået en
maskot man kan følge på Facebook. Han fortæller om aktiviteter, om svære oplevelser og andet.
Det er en gul bamse, der hedder Bertram Sand.
Niels Kristian: Hvis vi betalte bare en krone i kontingent, ville der være en større grad af
ansvarlighed.
Eluf: Der er kulturmøde på Mors. Det er sidst i august. Der kunne jeg godt tænke mig at vi lavede
noget.
Paw: Jeg bryder mig ikke om at man skal skrive sådan en mail for at komme i betragtning til
Folkemøde. Det er vel nok at man brænder for det…
René: Det er ikke svært at komme i betragtning, der er brug for mange slags folk. Både dem der
tænder på at debattere og dem der er gode til det praktiske…
Christina: Bestyrelsen har sagt det de har, fordi der er en økonomisk ramme, men også fordi det er
skide hårdt at være på Folkemøde. Så vi kan ikke alle sammen komme afsted…
Torben: Hvad hvis man er selvbetaler? Er der så plads?
Ask: Det skal du ikke regne med. Vi har booket det antal sengepladser vi nu har nu brug for…
Josefine: Hvert år er der hjemløsetælling - og der bliver sendt ud til §110 boformerne. Der bliver
også sendt ud til §109 og §107, men de bliver ikke udfyldt. Kan sekretariatet ikke skubbe på, så der
også bliver udfyldt for andre midlertidige botilbud under §107 og §109 for der er også vigtig viden
og statistik her.
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Ask: jeg tager det med til næste følgegruppemøde.
Dirigent: Jeg kommer jo fra CFSA og vi tilbyder alle mulige gratis kurser, der kan være relevante for
jer!
Kig på www.frivillighed.dk
Dirigenten takkede for fremmøde og for god ro og orden!
Odense, d. 26/3 2019

Kristian Krogh Hansen, dirigent

Sofie Bay-Petersen, referent
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