SAND Generalforsamling 2016
Antal stemmeberettigede: 42
Steen Rosenquist, formand for SAND, startede med at byde velkommen.
Dagsorden iht. vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget
5. Fremlæggelse af arbejdsgruppernes arbejde
6. Fastsættelse af medlemsbidrag
7. Behandling af indkomne forslag:
- vedtægtsændring: tre vedtægtsforslag
- et tilføjelsesforslag til forslag 3
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Valg af ekstern registreret revisor eller statsautoriseret revisor
10. Evt.
1. Bestyrelsen indstiller Hans Stavnsager fra Center for frivilligt socialt arbejde som
dirigent og Sofie Bay-Petersen fra SANDs sekretariat som referent. Begge vælges.
Hans startede med at erklære generalforsamlingen for rettidigt indkaldt og dermed
lovlig. Ingen indsigelser fra forsamlingen.
2. Valg af stemmetællere. Bestyrelsen indstiller Leif Jensen, Susanne Bösche og René
Nielsen til stemmetællere. Vendelboen fra SAND Nordjylland stiller også op. Alle fire
vælges.
3. Bestyrelsens beretning v. Steen Rosenquist.
Kære venner og kollegaer
Det har sgu godt nok været et underligt år, på mange måder.
Der har aldrig været så mange hjemløse, der er aldrig blevet skåret så meget ned på sociale
ydelser og området i det hele taget, som i 2015.
Jeg sagde i min tale sidste år, at 2015 ville blive det år, hvor hjemløsheden ville blive den mest
omtalte i historien.
Jeg fik desværre ret, men det var ikke lige sådan jeg havde forestillet mig vi skulle kendes, jeg
troede på at der ville komme flere skæve boliger, flere billige boliger og flere måder at bo på,
når der kom så meget opmærksomhed på os.
Men trods dødsfald og meget medieomtale, er hjælpen ikke kommet nærmere; tværtimod. Der
er en ide om at jo længere ned vi kommer, jo færre penge vi får, jo mere tager vi os sammen og
får arbejde og bolig. Men der er ingen der kan rejse sig fra papkassen og vende 180 grader for
at gå på arbejde.
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Og hvor er det arbejde, hvem vil ansætte os, med de skavanker vi har, med de problematikker,
der spøger og for mange af os, med et forbrug af stof eller alkohol, der ikke er foreneligt med et
arbejdsliv.
Jeg er glad for at bestyrelsens plan om at SAND skulle mere i medierne i 2015 er lykkedes.
Desværre er det ikke lykkedes virkeligt at trænge igennem og få bedre forhold for hjemløse.
Det er der ikke et politisk flertal for – tværtimod.
Vi skal ikke lade os slå ud af, der lige nu er politisk flertal imod svage og udsatte. 2015 og
begyndelsen af 2016 har vist os at der rigtig mange i befolkningen der ikke synes det er i orden
at der er hjemløse. Jeg tror på at hvis vi fortsætter med at synliggøre hjemløsheden, vil vi opnå
bedre forhold for hjemløse. Vi bliver nødt til at tro på det.
Der ligger et stort arbejde forude i SAND. Vi skal styrkes, vi skal samarbejde omkring
udfordringerne, for dem er der Ingen der alene kan løse. Det kræver en samlet flok - et opråb
fra alle.
Der har været interne stridigheder i SAND, det er ingen hemmelighed, og årsagerne er mange,
der er også uenighed hos os, vi er jo forskellige og det skal der være plads til. Det er bare så
trist når det er udløst af personlige konflikter.
Vi skal blive bedre til at favne hinanden, vi siger vi er en stor familie, og ja, det må man sige vi
er, med alle de udfordringer det så medfører. Vi låner penge og meget andet af hinanden, men
når det så ikke bliver betalt eller afleveret tilbage, eller aftaler ikke overholdes, så går det ud
over, ikke kun personerne, men så sandelig også SANDudvalget og i sidste ende SAND som
helhed.
Vi skal også lære eller huske at vi alle har en fortid, måske en meget belastende en, men det
skal ikke forhindre at nogen kan være medlem af SAND, her er vi alle i samme båd, men
belastende fortid skal være fortid, den må ikke føres aktivt ind i SAND."
Hvis vi ikke får fred i baglandet er der ikke ro til at arbejde politisk. Og som jeg før sagde, er der
brug for alle kræfter på at ændre den politiske virkelighed.
Det politiske arbejder er godt i gang. Medieomtale gør os interessante for politikere. Det har
givet travlhed på den politiske arena. Vi har holdt flere møder med socialministeren og vi skal
mødes med alle partiers socialordfører.
Vi har allerede mødt Enhedslisten og Socialdemokraternes og afventer svar fra de øvrige
socialpolitiske ordføre fra folketingets partier.
Vores politisk arbejde har ikke kunnet lade sig gøre, hvis ikke det var for jer i udvalgene. Den
inspiration SANDs bestyrelse får af jeres arbejde, er altafgørende for SANDs arbejde og mit
arbejde som formand, og selvom jeg ikke er synlig i udvalgene, så følger jeg med i arbejdet. Jeg
læser referaterne fra jeres møder og jeg møder jer rundt omkring til forskellige arrangementer
og der får jeg indsigt og viden fra jer. Og jeg skal endelig ikke glemme bestyrelsesmøderne, der
giver den helt store indsigt og forståelse.
I 2015 har vi også haft fokus på de mange hjemløse, der ikke får den hjælp af kommunen de er
berettiget til. Vi får år for år flere henvendelser fra hjemløse, der spørger om gode råd og
vejledning, og spøger efter en bisidder. Derfor har vi uddannet nogle flere bisiddere i det
forgangne år. Som noget nyt har vi forsøgt at inddrage socialrådgiverstuderende i SANDs
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bisidderkorps. Vi tror på at deres faglige viden kan styrke os, samtidig med at vores erfaringer
og viden om hvor skoen trykker, kan gøre dem bedre socialrådgivere.
Vi har også besluttet at ansætte endnu en socialrådgiver i SAND i en stilling der svarer til
Renés. Vedkommende får base i Jylland og skal styrke SANDudvalgene og råde og vejlede
hjemløse.
Jeg glæder mig til samarbejdet med alle, de siddende i bestyrelsen, de nye der kommer til og
alle udvalgene, men jeg kommer ikke så meget rundt for at besøge udvalg, det må
næstformændene gøre, ikke at jeg ikke vil, men der skal være en anledning og jeg skal
inviteres. Der er så mange opgaver og møder jeg skal klare, og mit helbred er ikke så godt at jeg
kan farer land og rige rundt og samtidig skal passe møder med politikere. De retter sig
desværre ikke efter min kalender.
Tusind tak for et hårdt og berigende år og velkommen til et nyt af slagsen.
Kommentarer fra generalforsamlingen:
Kim fra Hedehusene: Jeg kan kun give Steen ret i at man ikke skal gå til røven, man skal gå
til hovedet. Det er politikerne, man skal gå til. Der bliver flere og flere boligløse, der er flere
og flere kvinder af anden etnisk baggrund, der bliver boligløse – og der kommer endnu en
kontanthjælpsreform oven i. Det er nu vi skal slå til mod politikerne.
Ingen øvrige kommentarer.
Beretningen godkendes enstemmigt.
4. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget
Susanne Bösche, SANDs regnskabsmedarbejder, gennemgik de enkelte poster.
Indtægter;
Satspuljen, netværksrådslagning, kvindenetværk, ungegruppe, peer to peer, retshjælper
mm.
Dernæst gennemgår hun, hvad der er brugt i de enkelte projekter.
Overordnet ligner det sidste år. Der er brugt flere penge på kurser og aktiviteter. Der er
fx holdt to runder tillidsmandskurser, bisidder, Folkemøde mm.
Spørgsmål: Er der noget af arven tilbage?
Svar: Ja det er der. Det er en pulje, som bestyrelsen beslutter hvad skal bruges til. Fx til
at hjælpe nye SAND udvalg i gang – og til at ansætte den nye socialrådgiver.
Tidligere år har man fx brugt pengene til Kvindenetværket.
Det er besluttet at de er sat til side til at gøre gavn – de skal ikke bare ned i den store
’gryde’ (egenkapital).
Spørgsmål: Kunne man forstille sig at bruge penge på et konflikthåndteringskursus?
Svar: Godt forslag – det kunne være en mulighed. Men det er også en del af
tillidsmandskurset.
Spørgsmål: Hvad med netværksrådslagningen?
Svar: Det er et projekt der er slut. Nogle af midlerne blev ikke brugt, og er sendt retur til
ministeriet.
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Spørgsmål: Hvad er det for en CD, der er nævnt i regnskabet?
Svar: De stammer fra dengang Connie Skovart lavede hjemløsesangen, som vi fik
udgivet. Der er lidt penge tilbage som fx kan bruges til at lave en fest.
Spørgsmål: Hvad er Peer to Peer?
Svar: Det var et Hjemløs til hjemløs-kursus. Det betyder bruger til bruger – og var et
skrivekursus hvor vi lærte at bruge vores hjemløse historier aktivt – også til at hverve
andre hjemløse til arbejdet i SAND.
Regnskabet godkendes.
Fremlæggelse af budget v. Ask Svejstrup
Det ser næsten ud som sidste år.
Vi får penge fra SATS puljen, Tips og Lotto, penge til kvindenetværk – og så har vi arven.
Der står pt. 90.000 som vi skal have overført fra sidste år.
Spørgsmål: Jeg kan se Kvindenetværket nævnt nogle gange. Hvordan er samarbejdet
med LOKK?
Svar: I starten da vi løb netværket i gang kontaktede vi dem – men de mente at der var
for stor forskel på vores målgrupper.
Spørgsmål: 40.000 til rejser i udlandet? Hvad dækker de over?
Svar: SAND er en del af HOPE – den europæiske hjemløseorganisation, af FEANTSA,
tager på studieture, er en del af PEP mm.
Det er et rundt beløb fordi ministeriet siger at man ikke må bruge mere end 40.000 på
det, så det er det vi sætter af.
Budgettet godkendes.
5. Fremlæggelse af arbejdsgruppernes arbejde
International arbejdsgruppe v. Leif Jensen:
International gruppe er en aktiv gruppe. Her først på året overtog vi
repræsentantskabet i bestyrelsen i FEANTSA. Pt. sidder Ask i bestyrelsen, og nu er vi
ved at køre Ole Svendsen i stilling så vi kan få en bruger i bestyrelsen.
Martin Berthelsen har deltaget i flere møder og konferencer om unge hjemløse rundt
omkring i Europa.
Harald sidder pt. som generalsekretær i HOPE. En brugerorganisation SAND var med til
at starte tilbage i 2009. Der er pt. medlemmer i Rumænien, Ungarn, Tyskland, Polen,
Tjekkiet, Spanien og Irland.
Specielt i Østeuropa er det rigtig slemt med forholdende for hjemløse, og der er masser
at tage fat på. I Ungarn er det fx forbudt at være hjemløs.
I participation-gruppen har man arbejdet på et værktøj – et hæfte – på syv forskellige
sprog hvor der deles gode erfaringer mht at komme videre i livet efter en periode som
hjemløs.
Kommunikationsgruppen
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Kommunikationsgruppen er nedlagt – eller rettere slået sammen med Aktionsgruppen
og gruppen SAND optimisterne til Den nye mediegruppe.
Gruppens opgaver bliver at sætte hjemløshed på den sociale dagsorden, at lave
aktioner, at fortælle og vise hvad SAND er og hvad SAND kan. Både ude i offentligheden,
men også med det sigte at få flere hjemløse med i SAND.
Gruppen skal dog også være pressegruppe og gerne levere til SANDsigeren (SANDs
månedsblad). Første møde i den nye mediegruppe er d. 12.4.
Aktionsgruppen
Har ligget lidt stille, Richardt der har været tovholder har været meget syg.
Dog lavede gruppen fakkeloptog, da Jacob døde inde på Købmagergade.
Steen understreger at det er vigtigt at arbejdsgruppen er landsdækkende, så der kan
opstå aktioner, hvor end der sker noget i landet.
Ungegruppen
René Nielsen fortæller: Vi har gået og blæret os i løbet af året; Ungegruppen har vundet
100.000 dejlige kroner i form af LO prisen.
Der er et musikprojekt i gang. Herudover er der et samarbejde i gang med store fonde
og aktører ift. at tænke nyt på boligområdet når det kommer til unge hjemløse. Dette
under navnet Hjem til Alle-alliancen.
Der er skudt en masse nye steder for unge hjemløse frem, hvor de unge også har brugt
deres erfaringer til at give den bedste start. Det gælder både herberger og væresteder.
Der arbejdes sideløbende med de mere udadvendte aktiviteter på at sidestille Unge
Crew med et udvalg – med egne vedtægter – og en stemme i SANDs bestyrelse.
Bænk til Bolig-gruppen
Rani fortæller: 2015 har været et lobby-orienteret år. Rådet for Socialt Udsatte har bedt
Kuben Management om en rapport om, hvordan man laver billige boliger – herunder for
unge.
Der blev nedsat en følgegruppe, som SAND var en del af.
Jeg synes vi fik sat nogle fornuftige fingeraftryk på rapporten – rigtig godt.
Vi har holdt mange møder, har mødt nogle meget dygtige folk. Det har været sjovt at
arbejde sammen med professorer, økonomer mm.
Kvindenetværket
June: SANDs kvindenetværk er et socialt netværk for kvinder, der er hjemløse eller har
været det. Alle der har lyst til at være med er velkomne.
Næste aktivitet bliver en tur på Bakken.
Alle, der gerne vil med, kan kontakte June på tlf. 52177723 – og ellers hold øje med
SANDs hjemmeside.
6. Fastsættelse af medlemsbidrag;
Bestyrelsen indstiller, at der heller ikke i det kommende år skal betales medlemsbidrag
fra SAND udvalgene. Det vedtages.
7. Behandling af indkomne forslag:
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NB! Forslag skal vedtages med 2/3 flertal. Da vi er 42, skal 28 stemme for, for at et
vedtægtsforslag kan vedtages.
Ikrafttrædelse: Ændringerne træder straks i kraft. Dog træder forslag i relation til
stemmeberettigede først i kraft på næste generalforsamling (2017)
Forslag 1;
Motivation: Vi har de seneste år diskuteret hvorvidt flere gadehjemløse skulle have
stemmeret. Det har fyldt meget på generalforsamlingerne, og det er blevet diskuteret
meget i SANDs bestyrelse.
Vi har besluttet at tage det bedste fra begge verdener – så man både giver flere
gadehjemløse stemmeret, men også lægger op til at de skal med ind i SAND udvalget –
og at SAND udvalget skal godkende at de er stemmeberettigede.
To kan stemme fra hvert SANDudvalgs område.
Dvs potentielt har 24 gadehjemløse stemmeret i modsætning til 7 i dag.
Spørgsmål: Hvad hvis det er et af de områder, hvor der er mange gadehjemløse – fx
Århus eller København?
Svar: Det står i forslaget, at det er det lokale udvalg, der beslutter det.
Spørgsmål: Hvordan kan man sikre sig at det her ikke bliver brugt forkert?
Kommentar: Det udvalget skal godkende er jo primært om de har tilknytning til
området eller SAND udvalget. Det er ikke for at de skal vælge deres venner.
Kommentar: Det må de gadehjemløse jo selv finde ud af. Vi jo ikke noget at gøre med,
hvem de vil indstille. Det er jo på samme måde som vi vælger til bestyrelsen.
Kommentar: De gadehjemløse er jo også med til at stemme folk ind i udvalgene.
Afstemning: Forslaget vedtages – og træder i kraft til generalforsamlingen 2017.
Forslag 2:
Ændringen går på en meget gammel diskussion om, hvorfor man ikke bare siger at
hvert udvalg skal have et medlem i SANDs bestyrelse.
Motivation:
Hensigten er at alle udvalg skal være repræsenterede i SANDs bestyrelse med
stemmeret. Hvert udvalg kan kun være repræsenterede med eet bestyrelsesmedlem.
Kommentar, Ole: Jeg synes det er uheldigt hvis vi ikke kan fylde alle pladser op, så der i
hvert fald er 12 medlemmer.
Jeg synes det svækker vores landsorganisation. Som det er nu, er der også rum for at
alle kan være repræsenterede, jeg synes det er godt at man kan stemme på andre
udvalg, hvis der sidder nogle med nogle holdninger, som er gode for
landsorganisationen. Ellers bliver det for meget paraplyorganisation.
Kommentar, Steen: Jeg har en anden holdning. Jeg synes det er mest retfærdigt hvis alle
har et medlem siddende. Der er jo ting vi stemmer om – og der er det vigtigt at alle er
repræsenteret.
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Kommentar, Kasper: Jeg kan godt se begge dele, men jeg synes fx at man skal kunne
stille en suppleant, hvis der er et område der ikke stiller nogen kandidat – så er alle
pladser fyldt op.
Kommentar, Michella: Kunne UngeCrew stille op hvis et udvalg ikke ønsker at bruge sin
post – og Unge Crew er aktivt i det pågældende område?
Kommentar, Christina: Det er ikke nødvendigt med det ændringsforslag, da udvalget jo
kan stille alle op – også dem fra UngeCrew, hvis det er det de vil.
Kommentar, Vendelboen: Hvis vi har et udvalg, der ikke kan stille med nogen, så synes
jeg, at hvis vi kan finde nogen i pågældende region, at vi skal give det frit til nogle af de
underudvalg vi har, så det ikke kun er os gamle røvhuller.
Dirigenten: Det er min vurdering at de forslag er udenfor de indkomne forslag til
vedtægtsændringerne, og derfor kan jeg ikke støtte at de behandles i dag. De forslag kan
stilles inden for varslet ved næste års generalforsamling.
Kommentar: Der kan jo altid indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling hvis man
synes.
Afstemning: Forslaget om vedtægtsændring vedtages.
Forslaget træder i kraft når punkt 7 afsluttet.
Forslag 3:
Udvalgene vælger en suppleant til deres bestyrelsesmedlem.
Når man som suppleant møder op i stedet for sit bestyrelsesmedlem, har man
stemmeret.
Ændringsforslag til ændringsforslaget; SANDs bestyrelse skal godkende de
bestyrelsesmedlemmer, SAND udvalgene vælger.
Kommentar til ændringsforslaget: Jeg kan simpelthen ikke se hvorfor SANDs bestyrelse
skal godkende de beslutninger, som udvalgene tager ift. suppleanter?
Kommentar: Enig!
Kommentar. Ole Svendsen: Jeg er fra SAND Hovedstaden, og det er os, der har stillet
forslaget. Det er fordi vi synes, at når det er SANDs bestyrelse og generalforsamlingen,
der vælger bestyrelsesmedlemmerne, så skal de også have noget at skulle have sagt ift.
suppleanterne.
Flere tilkendegiver at de ikke synes, at hovedbestyrelsen skal godkende suppleanterne
når de er valgt ude i udvalgene.
Kommentar, Kaffa: Man kan så diskutere om den indsupplerede skal have stemmeret,
eller om de bare skal deltage i møderne.
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Dirigenten: Det ligger i forslaget at suppleanterne har stemmeret og er fuldgyldige
medlemmer
Kommentar, Steen: Hele grunden til det her var jo, at vi skulle have nogle ind med
stemmeret – det opdagede vi jo i det forgangne år. Der kunne vi ikke bruge
observatørerne, men skulle have nogle suppleanter.
Vi stemmer først om forslaget om ændringsforslaget til ændringsforslaget - at
bestyrelsen skal godkende de suppleanter, udvalgene vælger.
Afstemning: Forslaget vedtages IKKE.
Vi stemmer om ændringsforslaget om, at udvalget udpeger deres egne suppleanter.
Forslaget vedtages.
8. Valg af formand. Formanden er ikke på valg i år. Punktet udgår.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmedlemmer vælges efter de nye vedtægter, der netop er vedtaget og trådt i
kraft.
Præsentation af opstillede:
Per Kragh, SAND Trekanten: Har været med i SAND siden 2005. Tidligere formand i 4
år. Gik af pga. helbredsmæssige årsager, men det er der styr på nu. Klar til at give den en
skalle mere.
René Køhn, SAND Nordvestsjælland: Stillede op som formand sidste år og valgte ikke at
gå i bestyrelsen, da udvalget havde en siddende i forvejen. Vedkommende er imidlertid
trådt ud nu – derfor vil René gerne ind.
Sanne Larn, SAND Storstrøm: Jeg vil gerne stille op – jeg vil gøre alt for det her.
Bo Skytte, SAND Fyn: Vil gerne være med til at komme bredere ud, også på gaden.
Vi skal have flere skæve boliger.
Steffen Jensen, SAND Sydvestjylland: Har været med i SAND et år. Er med i UngeCrew.
Har været observatør i bestyrelsen.
Martin Christensen, SAND Sønderjylland: Vi har fået et nyt udvalg – med unge
mennesker. Dejligt med nogle nye kræfter. Vil gerne tage en tørn i bestyrelsen.
Sara Mortensen, SAND Sydfyn: Med i SAND siden 2014. Stiller op fordi der mangler
nogle unge der har et lidt andet syn på sagen.
Hans gennemgår stemmesedlen. To er ikke mødt op, og der kan derfor ikke stemmes på
dem.
Afstemningsresultat:
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Valgt for 2 år
Steffen 34 stemmer
Sara 33 stemmer
Per 28 stemmer
Martin 28 stemmer
René 27 stemmer
Ole B. 23 stemmer
Valgt for 1 år:
Sanne 21 stemmer
Bo 21 stemmer
Tillykke til alle med valget!
10. Valg af revisor
Bestyrelsen indstiller Arne Sørensen fra Buus Jensen. Han vælges.
11. Evt.
Henrik Hansen, SAND Nordjylland;
Støttekoncert for hjemløse i Vejgaard Hallen. Håber at det kan inspirere til lignende
arrangementer rundt omkring i landet. Hårdt arbejde, men forhåbentlig det hele værd!
Sanne Larn, SAND Storstrøm: Vi holder hjemløsedag i Næstved d. 7/5
Josefine: Jeg er ny her i dag. Jeg har skrevet et hjemløsedigt, og jeg vil gerne læse det
højt for jer. Josefine læser sit digt op og modtager stort bifald for det.
Bettina Sørensen, SAND Trekanten; Vi har også lige haft en støttekoncert, som vi også
fik foræret. Det gav 22.001 kr. Jeg vil også anbefale andre at gøre det hvis der er
mulighed for det.
Det giver noget arbejde, men det styrker også udvalget.
Sara Mortensen: Jeg vil lige gøre opmærksom på vores Facebook-side ’Postnummer
Ukendt’. Jeg vil rigtig gerne have materiale. Altså hjemløsehistorier.
Man kan være anonym eller med navn. Det er op til dig selv.
Kasper (Svamp), Sydvestjylland: Tak for en god dag. VI skal lige huske de
vedtægtsændringsforslag, der er blevet diskuteret i dag. At vi evt. skal have nogle
forslag med på næste generalforsamling.
Wesley SAND Nord: Vi har haft en del bøvl med et få momsfritagelse og Coda-fritagelse
ift. arrangementer.
Henrik svarer: Der er ved at blive taget hånd om det.
Harald: Der er et antal administratorer på vores Facenbook-side - Det er mig, Per
Kragh, Sofie og Kristian Geisler. Jeg vil gerne bede jer om at tænke over det i poster på
Facebook. Hold tonen derinde!
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Kommentar, Bo: Hvor længe bliver man udelukket fra Facebook-siden? Og ville det ikke
være på sin plads at man blev advaret hvis man skulle udelukkes og fik en forklaring på
hvorfor man blev udelukket? Vi råber så meget op i forhold til karantæne på bostederne
– skulle vi ikke praktisere det i egne fora?
Steen sagde tak for i dag – og takkede for god ro og orden.
Han ønskede den nye bestyrelse velkommen – og rigtig god arbejdslyst.

Som dirigent:
Hans Stavnsager

Som referent:
Sofie Bay-Petersen
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