Referat, Fælles SAND møde d. 22/9 2015
Deltagere: Eluf Harring (SAND Nordvestjylland), Rani Henriksen (SAND Nordsjælland), Jacob
Vang Jacobsen (SAND Århus), Christina Strauss (SAND Århus), Eva Hald (SAND Århus), Sara
Mortensen (UngeCrew Fyn), Kristian Kaas (SAND Storstrøm, UngeCrew), Kurt Andersen (SAND
Storstrøm), Steffen Jensen (SAND Sydvest Jylland), Henrik Kromann Hansen (SAND Nordjylland),
Kaffa (SAND Århus), Anders Mathiassen (SAND Århus), Frey G. Vandkrog (SAND Århus), Johanne
Vinding (SAND Århus), Leif Jensen (SAND Vestjylland), Ole B. Larsen (SAND Hovedstaden), René
Nielsen (SAND Storstrøm), Steen Rosenquist (formand, SAND), Brian Jørgensen (SAND
Storstrøm), Jensine Kristensen (SAND Trekanten, SANDs Kvindenet), Topper Sørensen (SAND
Århus)
Sofie Bay-Petersen (SANDs sekretariat), Arvid Handberg (SANDs sekretariat, referent)
Dagsorden:
1) Velkommen og præsentationsrunde
2) Motivation og frivillighed: Oplæg ved René Bøgh-Larsen, Center for Frivilligt Socialt
Arbejde
3) Nyt fra Boformer og Sandudvalg
4) Nyt fra SAND’s sekretariat
5) Nyt fra Hus Forbi
6) Solstrålehistorier.

Ad 2): I forbindelse med sit oplæg, stillede Rene fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde bl.a.
disse spørgsmål.
Hvordan har nye frivillige det i SAND?
Kaffa: Det har forandret mig – jeg kan ikke kende mig selv – og jeg er ikke som for 2 år siden.
Jensine: Jeg har fået mere selvtillid, det har været med til at ændre og udvikle mig.
Steen: Fra 2001 og fremad har det forandret mig fra at være stille og tilbagetrukken til at blive
udadvendt og snakkende, jeg tager initiativer og engagerer mig, og bruger al min tid på det
frivillige arbejde.

Hvad er jeres ønsker for SAND?
Mere integreret i kommunerne som rådgivende organ/sparringspartner som kommunale
politikere benytter
At SAND bliver et brand i lighed med Hus Forbi som alle jo kender og har en holdning til
At sagsbehandlere i det kommunale system har kendskab til sand, og (udover at hjælpe)
henviser nye hjemløse til at kontakte SAND.
3) Nyt fra Boformer og Sandudvalg
SAND Aarhus:
Festugen i Aarhus er bl.a. gået med samarbejde med Socialpolitisk Forening og ”Fuck the Poor”
kampagnen. Kaffa er lige blevet formand for Hus Forbi. Steen har været forbi med
Campingvognen ved værestedet Kulbroen. Samarbejde med stadsarkitekten om nye
ungeboliger, ny by (Nye) som også skal have ungeboliger. Samarbejde med Tre Ege og
Nordbyen. Gruppen holder faste mandagsmøder, og flere medlemmer kender hinanden i andre
sammenhænge, og mødes dagligt.

SAND Hovedstaden:
Ikke meget nyt fra Ole B. Der har været afholdt ”Politik og Pølsesnak”. Der er gang i at hverve
studerende som kan medvirke i synliggørelse af SAND. Hovedstaden er involveret i indsamling
til hjemløse på AmagerbroTorv, og så er der selvfølgelig Hjemløsedagen..
SAND Aalborg:
Har afholdt udsattedagen i slut aug.
Problemer med bestyrelsen, kan ikke løse situationen før ordinær generalforsamling. Henrik
kommer til bisidderkursus. Henrik leder efter nye SAND folk, da han mener at de eksisterende
medlemmer aldrig kommer til at samarbejde. Har fat i en del Hus Forbi sælgere, som han
prøver at få til at blive aktivister.

SAND Sydvestjylland:
Steffen er ret alene i SAND sammenhæng lige pt., men er kommet i praktik i en varmestue.

SAND Storstrøm
Hjemløsedag den 7. maj foreløbig dækket af DR, men prøver at få TV2 ombord. 6-8 maj med
overnatning orkestre, fodboldturnering etc.

SAND Fyn
Sara savner engagement eller medlemmer til SANDudvalget. Rani foreslår at tage fat i Hus Forbi
sælgere. Savner faste aktivitetsdage i gruppen. Unge gruppen holder et månedligt møde
hjemme hos en af gruppemedlemmerne. Sara føler sig som et soloprojekt. Det sejler lidt på Fyn
med organisationen.

SAND Midtjylland
Udvalget fuldtalligt, og med flere på vej. Tager på besøg på boformer. Udsatteprisen skal
uddeles – større arrangement med bl.a. Ulla Tørnæs til prisoverrækkelse. Deltager ved
Hjemløsedagen i København.

SAND Nordjylland
Udvalget hænger ikke sammen, der er to tilbage, Eluf og Bente. Indkalder til oktober til
generalforsamling for at hverve nye medlemmer. Har deltaget i Kulturmøde på Mors og Eluf
opfordrer de andre SANDudvalg til at sende repræsentanter til næste år.

SAND Nordsjælland
Rani er flyttet til Skansegården, og er blevet vel modtaget i sit nye område. Holdt
bestyrelsesmøde i går hvor Gitte Schneidelbach blev valgt til ny formand efter Astrid. Rani blev
valgt til suppleant. Udvalget arbejder rigtig godt sammen uden personligt fnidder og intriger.
Skal arbejde med synlighed, og prøver at finde hjemløse som ikke umiddelbart stikker op i
landskabet.

Rani fortæller at skansegården har betalt for hans rejse i dag, men at der er vanskeligheder med
at få transport betalt – og at få individuelle biletter. Desuden betales billetterne af
aktivitetskontoen, hvilket kan være uhensigtsmæssigt i forhold til andre beboere.
Steen: Tour de Boform kører fortsat, også selv om det er vinter. Steen opfordrer udvalgene til at
rekvirere campingvognen.
Nyt fra grupper og udvalg:
Fra Bænk til Bolig
Rani har deltaget i udvalgsmøder med Rådet for Socialt Udsatte og Kuben Management som er
hyret til at udvikle nyt koncept for unge-boliger. Udvalgsarbejdet skal føre til et Statement fra
Rådet for Socialt Udsatte om hvordan man inkluderer og rummer socialt udsatte i alment
boligbyggeri.
Internationale gruppe:
Leif Jensen fortalte at den internationale gruppe har deltaget ved FEANTSAs generalforsamling.
Der blev også holdt generalforsamling for HOPE, hvor Harald blev valgt til Generalsekretær.
Hope er nu nået op på 8 deltagende nationer, men det er meget svært at rekruttere specielt
østlande, som har svært ved at finansiere deltagelse. Til november skal der være PEP People
Experiencing Poverty, som er en bruger fattigdomskonference. SAND skal sende 4 brugere og
en ansat afsted.
Rani og Leif Jensen har været til SBH SAND konference om udenlandske hjemløse, hvor Ulla
Tørnæs var oplægsholder.
UngeCrew
Steffen præsenterede ideen om at oprette et rejsehold som kan støtte de forskellige udvalg i
deres ungdomsarbejde. UngeCrews medieprojekt starter den 24. september med workshop på
Hellebro. Det er hovedsageligt den visuelle del og filmdelen, som først går i gang. Musikdelen
kommer senere i forløbet.
Sara har oprettet en blog som hedder Postnummer Ukendt, som skal formidle historier fra
hjemløseverdenen, og efterlyser bidrag som kan offentliggøres på bloggen. Opfordring til alle
udvalg! Sara vil konkret vide, om hun må offentliggøre ”Cue Cards” historierne fra folkemødet.
Sara har deltaget i Hus Forbi idé-udviklingsmøde. Man har diskuteret muligheden for en aktion
hvor unge Hus Forbi sælgere skulle fylde gadebilledet.
Aktionsgruppen:

Kaffa og Steen har overvejet muligheden for at alle udvalg skal stille med 1 mand til
aktionsgruppen, så det ikke hænger på få SAND medlemmer.
Kaffa fortalte, at han grundet sit nye formandsskab ikke kan etablere en påtænkt mandegruppe
”Men Stop” som kan fungere som en parallel til Kvindenetværket.

4) Nyt fra sekretariatet:
Arvid – ny mand på skansen.
Pressearbejdet ifm hjemløsetællingen er grebet anderledes an denne gang fra sekretariatets
side, hvilket gav os den hidtil bedste mediedækning, hvor vi var i mere end 30 medier. Det har
bl.a. været medlemmernes store villighed til at stille op i medierne og fortælle deres historier
og stille sig til rådighed for interviews, som virkelig flytter noget.
Vi har lyttet til behovet for flere bisidderkurser, og en runde Tillidsmandskurser mere. Begge
dele kommer i efteråret.
Der er efterspørgsel på fundraising kursus, konflikt håndterings kursus, presse/medie
håndterings kursus.

5) Nyt fra Hus Forbi:
Kaffa er blevet ny formand i Hus Forbi. Desuden sidder Ole Skou, Jens Vestergaard og Steen
Rosenquist i bestyrelsen og Bettina er suppleant.
Virkelig velbesøgt generalforsamling, noget debat om en større pantdonation fra Fakta, som
fordrer en vedtægtsændring. Dette tages op på en senere ekstraordinær generalforsamling.

6) Solstrålehistorier:
Steffen er startet i praktik på Varmestuen i Esbjerg, hvor det er meningen han skal være i et år.
Ole B fortæller om virkningen af hans artikel i Politikken, som har fået kommunen til omgående
at rykke ud med det efterværn han var blevet stillet i udsigt, men som allerede var tre måneder
forsinket, og som kommunen havde varslet ville være yderligere tre måneder undervejs.
Steen er involveret i etablering og drift af et kombineret herberg, hospice og plejehjem, og
sidder for indeværende i forhandlinger med bygherrer, arkitekter og finansiering.

Christina fortæller om hende og Jakobs erfaringer med at hjælpe en italiensk kvinde med
omsorg, hospitalsindlæggelse og efterfølgende hjemsendelse til genforening med sin familie.

/Arvid, 22.9.15

