Generalforsamling SAND Nordsjælland d. 23-02-2015 på Skansegården
Deltagere: Henrik S Petersen, Kim W, Brian Larsen, Camilla, Brian Horst, Gitte, Susanne, Susan
Kondas, Steen, Pia, Richardt, René, Casper (gæst), Lau (gæst), René (SANDs sekretariat)
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Godkendelse af budget
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig
10. Eventuelt
Inden vi går over til punkterne på dagsordenen, byder Henrik velkommen til den anden
generalforsamling i SAND Nordsjælland.
Han giver ordet til SANDs næstformand Steen:
Davs, jeg hedder Steen og jeg har Pia med, som jeg deler næstformandsposten med. Jeg vil starte
med at minde jer på at der er hovedgeneralforsamling d. 31 marts i Odense.
Jeg vil gerne forklare lidt om SAND. Det startede som en græsrodsbevægelse i 1998 og i 2001 blev
vi officielt til De hjemløses landsorganisation. Vi valgte at beholde navnet SAND, da det var blevet
kendt hos hjemløse og samarbejdspartnere. Vores opgave er at udrydde hjemløshed, selvom det
nok bliver ret svært. Det er nødvendigt at nogle tager ordet for hjemløse, da kræfterne i mange
tilfælde er små. Vi er de hjemløses muskler og talerrør.
Pia tager over og taler lidt om SANDs Kvindenetværk:
Netværket blev oprettet i 2010 da vi bemærkede, at kvinderne ikke havde det godt og ikke var en
del af et netværk på herberger. Nu tager vi kvinder af sted 1 gang om måneden og hygger os. Vi
tager eksempelvis i biografen eller teateret. June er den daglige leder af netværket, og hun er
rigtig dejlig. Vi mødes også en gang om året fra alle landsdele og tager i Tivoli.
Den 23 marts klokken 19.00 mødes vi i Holbæk hvor vi tager til foredrag om ”hvor gemene og
onde mænd kan være”. I skal bare ringe til June og tilmelde jer. Husk at arrangementerne er
gratis. SAND betaler både billet og mad på dagen.
Steen giver ordet til Richard, der fortæller lidt om SANDs Aktionsgruppe:
Hej, jeg hedder Richardt. Jeg har gået på landevejen i mange år. Jeg startede i SAND sidste år og
fik den fjollede idé, at vi skulle tilbage til de gamle dyder ift. gode gammeldags demonstrationer
og sit-down strejker. Vi var eksempelvis på Folkemødet på Bornholm sidste år. Vi klædte os ud
som politikere med skyklapper på. Det gav anledning til en masse spørgsmål og en efterfølgende
god dialog. Denne gimmick lavede vi også i Bruxelles sidste år, og det var til stor inspiration for
vores europæiske samarbejdspartnere. Vi var også i Viborg på vegne af en beboer, der blev smidt
ud uden en faglig vurdering.
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Vi var med til at arrangere fakkeloptoget for Daniel, der døde ved Amagerbro Station, da
ambulancen øjensynligt ikke ville hente en udsat grønlænder. Vi var 500 mennesker til optoget,
og vi fik i den grad slået os sammen med hr. og fru Danmark ift. at sørge for at gøre opmærksom
på, at alle bør være lige i Danmark.
I december var vi i Aarhus, hvor vi delte gaver ud i Mølleparken til hjemløse og udsatte. I år skal vi
til Bornholm igen, hvor vi har en masse planer.
Når man er hjemløs glemmer man sine venner og familie, og her er SAND et super sted at samles,
da man bliver en del af en familie som møder dig i øjenhøjde, og man kæmper for en fælles sag.
Spørgsmål:
En beboer siger at 3 hjemløse i nat er slået ned i Palmehaven. Er det noget I tager jer af i SAND?
Steen siger at det er noget man kan lave en aktion på. Men hvis de behøver hjælp til retssager
eller politianmeldelser, så vil vi også gerne tilknytte en bisidder. Bisidderne er tit dem, der har fået
en bolig og lidt ro på livet. De tager del i bisidderkurser og bliver uddannet til at støtte og varetage
hjemløses interesser i mødet med det offentlige.
Steen bliver spurgt til financieringen af SAND. Han forklarer at SAND er kommet på finansloven,
hvor vi modtager ca. 4,5 million hvoraf ca. halvdelen går til lønninger. Ministeriet forlanger at der
skal være et sekretariat til at varetage vores interesser.
Pia nævner at vi er ved at oprette en veteranklub i SAND. Den er fra 60 år og opefter. De skal
mødes 3-4 gange om året til hyggelige arrangementer. Denne gruppe er oprettet til dem der ikke
har de store kræfter længere.
Henrik tager ordet og vender tilbage til dagsorden.
Præsentation:
Henrik S. Pedersen er afgående formand og med i Hus Forbi. Jeg er konstitueret formand i SAND
Nordsjælland. Vores formand trak sig af helbredsmæssige årsager. Jeg har nu siddet i ca. 9
måneder. Jeg er også i Hus Forbi´s bestyrelse. Det er i Hus Forbi jeg har lagt de fleste af mine
kræfter.
Kim W har været hjemløs af flere gange. Sidste gang var jeg hjemløs i 10 år. Dengang sad jeg i
SAND hovedstaden. Jeg bor nu i Hillerød og er kasserer hos Nordsjælland.
Brian Larsen har været med i SAND i et år og er ungdomsambassadør.
Jeg hedder Camilla. Jeg kom i går aftes. Jeg flyttede på danner 1. marts 2014 og har efterfølgende
boet på andre boformer for hjemløse. Jeg har haft svært ved at finde en plads, hvor de tillader
hunde. Nu flyttede jeg ind på Skansegården i går.
Brian Horst har været hjemløs i et par år. Er tidligere beboer på Skansegården og bor nu i
udslusningen. Vil rigtig gerne indgå i bestyrelsen hos SAND.
Jeg er praktikant fra pædagog seminariet og hedder Casper. Det hele er nyt. Jeg har været i
praktik med unge psykisk syge.
Jeg hedder Lau og læser pædagog. Jeg er med i dag for at se hvad det drejer sig om.
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Jeg hedder Gitte og er beboerrådsformand her på stedet. Det har jeg været en måneds tid.
Jeg hedder Susanne og har været hjemløs i 14 dage. Jeg kommer fra Gribskov og har søgt ftp
Jeg hedder Susan Kondas og er med i kvindenetværket.
Derefter går vi over til dagsorden ift. vedtægter:
1. Valg af dirigent & referent: Steen vælges som dirigent og René Nielsen som referent.
2. Valg af stemmetællere: Lau og Richard vælges da de er uvildige.
3. Formandens beretning: Vi blev stiftet sidste år og ganske kort efter trak vores formand
sig. Der har ikke været udført det store arbejde. Men dog har vi været i dialog med
kommunerne omkring digitaliseringsbølgen og fået afdækket at hjemløse ikke forventes
at kunne benytte digitale løsninger. Jeg er på vej ud af mit SAND arbejde og håber at der
er nogen der ønsker at overtage.
4. Regnskabsaflæggelse: Kim W beretter at han ikke kan få sit ID til banken til at fungere.
Heldigvis har Henrik trukket et kontoudtog fra banken. Vi har ikke de store udgifter at
gøre rede for. I er velkomne til at komme at kigge på papirerne. Jeg deler udskriften fra
banken ud. Der redegjort for alle indtægter og udgifter og der mangler et bilag for 100
kroner som er gået til gebyr. Kim fortæller at Arbejdernes Landsbank er super gode til at
undervise i hvordan man arbejder som kasserer. De kommer endda ud på boformer og
underviser.
5. Godkendelse af budget: Vi har lavet et kvalificeret gæt ud fra, at vi modtager ca. 30.000
kroner fra § 18 midler. Jeg forestiller mig at vi har 1000 kroner i kassen til uforudsete
udgifter. Jeg forestiller mig mødeudgifter for 2000 kroner og jeg tænker at vi skal bruge
18.000 på øvrige projekter og tiltag.
6. Behandling af indkommende forslag: Ingen modtaget.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Er der nogle der vil have skriftelig afstemning? Nej er
bordet enige om.
Opstillede – antal stemmer:
Brian Larsen: 8 stemmer
Susanne: 8 stemmer
Gitte: 8 stemmer
Følgende er Ikke på valg da de sidder for 1 år endnu:
Brian Horst, Henrik S. Pedersen, Kim W
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8. Valg af suppleanter: Ikke relevant, da bestyrelsen konstituerer sig selv ved
næstkommende møde.
Næste bestyrelsesmøde mandag d. 23 marts klokken 12.00 i Værkstedet på
Skansegården.
9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig: SANDs sekretariat vælges.
10. Eventuelt. Kim W vil lige sige, at hvis der arrangementer, der har med SAND Nordsjælland
at gøre så skal man gå til SAND Nordsjællands kasserer og få dækket sin billet. Brian Horst
spørger, om vi er kommet videre med at få lokaler i Frivilligcenter Hillerød, hvor man kan
få et medlemskab for 140 kroner. Kim W vil gerne arbejde videre med det. Brian Larsen vil
også gerne arbejde videre på at sørge for, at vi har lokaler på Skansegården.
Der er hovedgeneralforsamling i SAND d. 31 marts. I kan sende så mange I vil, men kun 3
har stemmeret fra SAND Nordsjælland.
(Se hvem der ellers har stemmeret på SANDs hjemmeside under generalforsamling)
René fortæller at flere hjemløse fra egnen har problemer med kommunen. De påkræves
at stille op til kommunen hver uge for at skrive ned, hvor de overnatter. Dette er
naturligvis svært når man er hjemløs. De har bedt SAND Nordsjælland finde bisiddere til
dem samt om det kunne være en sag for aktionsgruppen.
René har anbefalet dem at sige, at de ikke har en bopælsadresse, men dog et fast
opholdssted eksempelvis på et værested. Hvis I hører mere om sådanne sager, så skal i
endelig kontakte René på 30 73 50 30.
Snakken går på løst og fast og Steen takker for et godt møde og vi slutter af med en
klapsalve til de nye bestyrelsesmedlemmer.

Referent, René Nielsen
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