Referat SAND bestyrelsesmøde d. 18.6.20
Kl.11:00 – 14:30 på TAMU
Ask hilser fra Christina. Hun opfordrer til at udfylde det skema SAND har lavet i samarbejde med
Gadejuristen. Det vil vi gerne have så mange svar på, som muligt. (Svamp har delt linket på SAND’s
Facebookside den 18. juni
Hvis du læser referatet på din computer, tablet eller telefon kan du tilgå linket her:
https://da.surveymonkey.com/r/gjsba?fbclid=IwAR0CgXis1ZItDIv9gsjTvfMpDS69hLJE4s7nHB8oq8KOy12kHbQiDw2N8o
1. Afklaring af hvem der har stemmeret og om bestyrelsen er beslutningsdygtig.
Tilstede: Jonas Hovestaden, Jensine Trekanten, Mette Sønderjylland (observatør), Hans Sydfyn,
Robert Storstrøm, Carsten Nordvestsjælland, Kit Nordsjælland, Karin Vestjylland, Ewald Østjylland,
Svamp Sydvestjylland, Harald Nordjylland.
Afbud: Forkvinde Christina, Fyn.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig. Mette er den eneste, der ikke har stemmeret.
2. Runden rundt
Bestyrelsesmedlemmer informerer om hvad de har lavet af SAND arbejde siden sidst.
Hovedstaden: Jonas fortæller at hovedstaden har været i aktion (”Vi er har stadig”) på
Rådhuspladsen. Deltagende var Jonas, Kim Allan, Sussi, Carsten, Moos. (Kim Allan og Jonas fra
hovedstaden deltog også i aktion i Næstved, dagen efter.)
Trekanten: Jensine fortæller at udvalget er Corona-ramt. Stilstand på hele linjen. Alle projekterne,
der var gang i og planlagt, er i bero.
Overmarksgården har renoveret efter brand og bygget nye værelser. Jensine forventer ikke støtte
fra Overmarksgården eller en invitation til at komme og se ombygningen.
Sønderjylland: Mette fortæller, at det står ret stille efter en pudsig stiftende generalforsamling.
Hun er ny formand for SAND Sønderjylland.
Hun har boet på Dalhoffsminde under Corona, og hun mener at de har tacklet det fornuftigt, og
der har ingen Corona-syge været.
Mette glæder sig til at komme i gang og komme ud, så SAND Sønderjylland kan komme i gang og
der kan komme flere med.
Dalhoffsminde lavede i går, den 17. juni, en sundhedsworkshop med fokus på personlig sundhed.
Forstanderen fra Dalhoffsminde roser SAND og vores synlighed politisk.
Sydfyn: Hans fortæller at Tobias, Nancy og Tobias var forbi i tirsdags til VI ER HER STADIG aktionen
i Svendborg. Den skal også laves i Ringe og Faaborg.
Storstrøm: Robert fortæller, at der er sket utroligt meget. De vil gerne ud og besøge boformer og
væresteder. Saxenhøj og Sønderskovhjemmet har bedt SAND om at komme og hjælpe med at

sætte beboerråd i gang.
Robert er aktiv ift. at høre hvordan det har været på værestederne i Storstrøm – åbningstider,
restriktioner, mad og lign.
Der var VI ER HER STADIG aktion i Næstved i sidste uge. Robert sørgede både for gratis kaffe, kage
og toasts. Med var: Robert, Moos, Carsten, Kim Allan, Jonas, Tobias og Tobias.
Nordvestsjælland: Carsten fortæller, at det har ligget relativt stille, men at der er blevet lavet et
par ting. Moos og Carsten deltog i VI ER HER STADIG aktioner i Kbh. og Næstved i sidste uge.
Carsten har haft dialog med en beboer, der er smidt ud fra Roskildehjemmet pga.
”samarbejdsvanskeligheder omkring nedtrapning af misbrug” – men sagen gik ikke videre, da
beboeren ikke havde lyst til det – når der ville gå tid før der kom svar/afslutning på sagen.
Nordvestsjælland har deres første rigtige bestyrelsesmøde, efter corona, i næste uge.
Nordsjælland: Kit er med som suppleant for Rani. De er 6 aktive i bestyrelsen.
Herbergerne i deres område har været lukkede for besøg.
Der er lige nu 2 bisiddersager, den ene med en ung der ikke kan få ungdomsydelse (fordi han ikke
kan dokumentere at han har været i Danmark i 10 år)
De har også sager med bortvisninger, og har hjulpet tre personer videre til tre steder. Den ene af
de tre har også fået lejlighed i Rødovre (efter at have boet på Lindevang. Kit mener det er
Lindevang der har presset på ift. lejlighed og ikke kommunen. Lindevang er hurtige.)
Vestjylland: Karin fortæller at der ikke sker så meget, der var sygdom sidst de skulle mødes.
De er i gang med at planlægge næste møde.
Karin har været i kontakt med Parasollen i Struer. Bruno og Karin tænker at tage forbi og lave
nogle aktiviteter med dem.
Karin er kontaktet af tre unge gutter, der gerne vil starte et nyt forsorgshjem.
Karin og Bruno vil gerne lave nogle aktiviteter. Evt. med nogle fra Skovvangen eller varmestuen.
(Vestjylland skal tage fat I Tobias og så findes der en løsning for nogle aktiviteter.)
Nordjylland: Harald siger – der er ikke så meget at sige.
Harald var til møde om Corona i denne uge, og konklusionen er, at de har været skidegode i
Aalborg. De – udsatterådet i Aalborg – er i gang med at lave et skriv på, hvad der har fungeret så
godt.
Der er kommet et nyt døgntilbud (Lærkereden, ikke reden) for kvinder.
Harald har blandt andet talt med Svenstrupgård, men de vil ikke have besøg endnu.
Østjylland: Ewald fortæller, at der ikke sker så meget. Der er stadig fortrinsret på Værestedet for
folk uden bolig. 10 personer i rygerummet og 10 personer i billardstuen. Alle, både med og uden
hjem, kan stadig få mad. Folk savner dog det sociale samvær. Østjylland havde det første møde, i
et stykke tid, i mandags.
Svamp fortæller at der i Esbjerg er ”1 time til hver” uanset boligsituation.
Sydvestjylland: Svamp fortæller at de nye i udvalget spørger efter at komme i gang. Tobias og
Nancy var forbi og lave aktion med Svamp og Steffen – desværre var medlemmerne fra Stormly
forhindrede, da onsdage (indtil kl.12) er forbeholdt opgaver og rengøring i huset på Stormly.

Den daglige leder af varmestuen, i Exnersgade, er blevet fyret og Svamp mener at SAND skal
blande sig i sagen, ift. at der skal råbes op i byen, og i rækkerne i Kirkens Korshær. Brugerne af
værestedet er allerede begyndt at protestere verbalt og med bannere.
Svamp fortæller at to landevejsriddere var blevet spurgt af politiet om at opgive fødselsdato og
årstal. Betjentene fortalte at det er efter ordre fra Esbjerg kommune. Han ved ikke hvad de vil
bruge oplysningerne til.
Svamp har tilmeldt sig Røde Kors’ folkemøde i Esbjerg, onsdag den 24. juni.
SAND Land:
- Tobias Hansen (ny medarbejder pr.01.08.20) har været med på tre aktioner. Der kunne han
mødes med folk fra de udvalg, han kommer til at skulle tage sig af.
- Ask er blevet kontaktet af Danske Bank, der gerne vil have kopier af legitimation fra
bestyrelsens medlemmer. Ask har spurgt hvad vi gør, hvis folk ”ikke vil” eller hvis folk ikke
har billede-ID eller sygesikring. Det afventer han svar på.
- Der er stadig ikke ansat en på den anden opslåede stilling. Ask prøver nu at ”sælge”
stilingen mere til jurister fremfor kun socialrådgivere og er i gang.
- Medarbejderne har arbejdet meget hjemme, men nu er vi tilbage på hovednummeret fra
mandag den 22. juni.
- Ask har deltaget i konference omkring ”profit på §109 og §110” (som tidligere talt om,
private udbydere der skummer fløden og ”vælger lette beboergrupper”.)
Ask skal til møde igen om to uger. Ask har også et indlæg i www.Altinget.dk.
Svamp tilføjer, at det er vigtigt at sige at hjemløshed er et nationalt problem og ikke kun
lokalt/kommunalt
Svamp spørger til UC. Ask svarer at planen er at Tobias Hansen og Nancy skal arbejde på at
genoprette UC (samt Den Grønlandske arbejdsgruppe.)
3. Nyt budget
Vi har rykket et projekt til start 1. august. Det giver et nyt budget.
Evt. brug af folkemødemidler til noget andet.
Ask har delt budgetforslag ud – det er revideret på ét væsentligt punkt ift. det budget der blev delt
ud, og godkendt, på mødet 28. januar 2020.
Vi har fået bevilget 475.000 fra SÆRSOC. Pr. år i 2020 og i 2021 – det er de penge der går til
ansættelsen af Tobias Hansen. Da hans ansættelse er udskudt til august, bliver beløbet derfor også
lavere. Vi har udskudt projektstart til d. 1. august og bedt om at få lov til at bruge dem i den anden
ende i stedet. Midlerne skal stadig bruges til den 2-årige projektansættelse af Tobias Hansen. Det
betaler ikke hele hans løn og alle de aktiviteter han skal lave, men det er et godt tilskud.
Fordi vi bruger færre af de midler i år, falder budgetposterne ”løn” og de poster, der omhandler
aktiviteter.
Bestyrelsen har ingen indvendinger og godkender.
Der er afsat 125.000kr fra årets folkemøde, der ikke bliver brugt i år.

Bestyrelsen bliver spurgt til, om vi skal bruge dem på aktiviteter i år, eller gemme dem til næste
år?
Carsten bringer op, at det er en god idé at gemme dem og i stedet bruge satspuljemidler, og hvad
der ellers er, til at lave de ting vi skal afvikle i efteråret 2020.
Bestyrelsen vedtager at de 125.000kr ikke bruges i år. De hives ud af budgettet.
4. #VIERHERSTADIG-aktioner
Evaluering af denne, og sidste, uges aktiviteter samt plan for kommende uge
Har været i København, Næstved, Svendborg og Esbjerg.
VI ER HER STADIG startede som en udstilling med firkanter på jorden, lavet med trælister, til nu at
være malede flyttekasser og en historie i designet.
Det har været fedt at se udvalgene arbejde sammen, og at de deltagende medlemmer har
evalueret og tilføjet nye tiltag til aktionen, dag for dag. Det giver god energi og tredje uge skal nok
blive rigtig god.
Tredje uge er det:
Vejle, tirsdag. (Deltagende udvalg: Trekanten, Sydvestjylland og Sønderjylland)
Aarhus, onsdag. (Deltagende udvalg: Østjylland, Nordjylland og Vestjylland)
København, torsdag. (Deltagende udvalg; Hovedstaden, Storstrøm, Sydvest, Sydfyn, Trekanten og
Østjylland.)
Frederiksberg, fredag. (Deltagende udvalg; Hovedstaden)
Tobias kontakter bestyrelsesmedlemmer (fredag den 19. juni) ift. at aftale nærmere med næste
uges aktioner.
5. Overblik over sensommerens aktiviteter
Ask præsenterer kalender for juli – december.
Feriecamp (LVS) foregår online i år.
11. + 12. august BOOTCAMP for udvalgene på Sjælland samt Fyn + Sydfyn. Afholdes for at Tobias
Hansen kan blive kørt i stilling med de udvalg han er i kontakt med.
(hvis det går rigtig godt kan de gode bootcamp-elementer bruges i et tiltag i Jylland evt.)
19. + 20. august Tillidsmand 1. Brogården.
25. eller 26. eller 27.august Workshop om Hjemfølelse i Odense.
8. og 9. september Tillidsmand 2. Brogården.

15. september Generalforsamling (rykkes til d. 17. sept. fordi vi ikke kan få Mødecenter Odense d.
15.)
23.+24. september TEMADAGE 2020, Musholm i Korsør
17.10 Hjemløsedag Kbh.
21.10 Udsattedag Esbjerg
Det planlægges at lægge et en-dags-kommunikationskursus i november.
6. Generalforsamling hvornår?
Generalforsamlingen er vedtaget afholdes 15. september (er efterfølgende ændret til d. 17.9)
7. Næste møde?
Torsdag den 6. august 2020.
Der skal lægges et ”evt. bestyrelsesmøde” (grundet generalforsamlingen) torsdag den 10.
september i kalenderen. (dette møde rykkes også to dage. Det skal skrives ind.)
Der skal også lægges et bestyrelsesmøde tirsdag den 29. september. Det første møde, efter
generalforsamlingen, skal nemlig lægges i senest 14 dage efter.
8. Evt.
”Dejligt at se jer igen” siger Svamp.

