SAND Bestyrelsesmøde d. 17.8.17
Deltagere: Hans Mouritzen, Ole B Larsen, Bettina Sørensen, Martin Christensen, Helle Sibbersen,
Henrik Kromann, Sara Mortensen, Anders Matthiassen, Jonas Laursen, Christina Strauss, Nancy Pelle,
Ask Svejstrup (ref.).
Afbud: Leif Jensen, Rani Henriksen, Steffen Jensen, Susanne Moos
1.

Runden rundt

SAND Sønderjylland er i en sørgelig forfatning, siger Martin. Martin har haft nogle henvendelser.
Bl.a. fra Blå Kors, der gerne vil have hjælp til at finde nogle boformspladser til folk.
SAND Vestjylland har deltaget i en slags udsattedag, hvor SIND, Hus Forbi og andre organisationer
deltog. De har skaffet en hjertestarter til værestedet.
De skal op og hjælpe SAND Nordjylland med deres udsattedag d. 26. august.
Der er sportsdag d. 23. på Skovvang. Derfor kommer der nok ikke nogen til Fælles SAND møde. De
har aflyst at deltage på Mors (Kulturmøde).
Hans mener der er mange, der ikke kommer til Brugernes Bazar d. 30. fordi der ikke længere er
mulighed for at få betalt billetten.
Christina siger at der er indkaldt til møde i SANDs navn på Godrum. Er der nogen der ved hvem der
har gjort det? Det er der ikke.
Christina var til møde i Socialministeriet i går. Det var spændende og slet ikke kedeligt (som Ask
havde sagt). Det handlede om at få lavet en civilsamfundsstrategi. De lyttede meget til hvad
Christina sagde. Vi (SAND) var lidt specielle, ved at vi er en brugerorganisation, siger Christina. De
andre deltagere var repræsentanter fra klassiske frivilligorganisationer.
Storstrøm: Jonas fortæller, at man i Storstrøm har diskuteret om en person som gerne ville være
med i udvalget, reelt havde været hjemløs. Det synes de ikke hun havde været, og hun kunne ikke
dokumentere eller sandsynliggøre, at hun havde været hjemløs. Derfor er hun ikke en del af
udvalget. Susanne Larn er trådt ud af udvalget.
SAND Storstrøm vil gerne ud og være synlige i andre byer end Næstved.
SAND Hovedstaden diskuterer samarbejde og forretningsorden for tiden.
De er også i gang med at planlægge et valgmøde forud for kommunalvalget d. 21. november.
SAND Trekanten: Per Riel og Bettina blev kaldt ned til Overmarksgården, fordi der var kommet en
storsvindler. De var egentlig advaret om ham, bl.a. at han var efterlyst. Personalet har ikke, synes de,
taget hensyn til hvad han kunne gøre ved de andre beboere. Der er en beboer der har fået stjålet
arvestykker for flere hundredetusinde. Der er også en anden beboer, der har mistet en del penge.
De blev narret fra ham.
Bettina synes det er kritisk, at Overmarksgården ikke tager hensyn til de andre beboerne. Omvendt
kan hun godt se at manden er i problemer.
SAND Trekanten har hjulpet nogle unge mennesker med at få hul igennem til systemet. Den ene til
bolig, den anden i misbrugsbehandling.
Vejle kommune henviser ikke borgere til bolig.
Per Riel var til bogreception på Overmarksgården. Kim Olsen, en gammel kending i SAND, har
skrevet en bog, som blev udgivet. Der var også et godt beboermøde i den forbindelse.
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De har også været på Folkekøkkenet i Kolding. De holder deres næste møde i Folkekøkkenet for at
lokke nogle hjemløse fra Kolding med i udvalget.
SAND Fyn: Helle har været til møde om en frivillighedsstrategi på Fyn. Helle og to andre foreninger
på udsatteområdet var de eneste, der rigtigt bød ind med noget, synes hun.
De har haft en del bisidninger. Hun synes især unge hjemløse under 25 svigtes. De ryger på gaden.
De skal snart have et samarbejdsmøde med Odense Kommune. De vil også gerne have et møde med
leder og personale på St. Dannesbo. Blandt andet vil de gerne diskutere karantæner. Det er som om
de og Varmestuen slynger tilfældigt om sig med karantæner.
SAND Sydfyn har byttet lidt om på kasketterne. Nu er Sara blevet formand. Det foregik ganske
udramatisk.
De har fat i Annette Brynnel, som er lokalpolitiker, for at lave et valgmøde.
Ellers sker der ikke så meget på Sydfyn, men det kommer.
SAND Nordjylland har haft mange opgaver. Henrik har haft mange bisidninger. Ligesom Heidi, som
bor længere oppe i Nordjylland. Kromann synes der er mange henvendelser, hvor der er en anden
kommune, der er opholdskommune end borgeren siger, eller hvor borgeren er rejst væk eller fundet
på noget andet, når man skal mødes med dem.
De holder udsattedag d. 26. august kl. 11.- 16. Christina deltager som formand for SAND.
De er bagud med besøg på boformer og væresteder.
Dog ved Henrik at varmestuerne er oversvømmet af udenlandske hjemløse.
I SAND Østjylland er der mandefald for tiden. Nogen er syge, nogen er nede. De holdt møde i går,
hvor de var 4.
De har ikke været på så mange boformsbesøg. Anders og Flemming planlægger besøg i området på
mandag. De vil bl.a. gerne på Godrum.
Rethink: Sydhavnskvarteret i Århus har en masse væresteder og andre tilbud til hjemløse, samt en
masse kunstnere, værksteder osv. Kvarteret står overfor en kæmpe ombygning. I den anledning
holder man en festival, der hedder Rethink Aktivism. SANDs kontor skal være en slags
kommunekontor under festivalen. De vil gøre opmærksom på hvor dårlig en oplevelse det kan være
at komme på kommunen. Der laves en by i byen, hvor alle bygninger får en rolle. Der er f.eks. også
et rådhus. SAND vil også lave en slaveevent, og andre events for den sag skyld. Det løber over hele
weekenden d. 15. – 17. september. Målet er at ingen skal gå derfra uden at vide hvem SAND er.
Helle foreslår at man laver et fysisk kontanthjælpsloft, hvor man inviterer folk ind for at visualisere
hvor lidt man kan bevæge sig rundt. Der er ingen bevægelsesfrihed.
Vi skal have lavet noget reklame for arrangementet. Ask opfordrer til at de kontakter Sofie.
Der er også snart festuge, hvor udvalget er med. Der er Beggers banquet, hvor der gratis mad, øl og
sodavand.
Århusfolket skal også op og hjælpe SAND Nordjylland til deres udsattedag d. 26.
Christina var på Skanderborgfestival i SAND regi. Det var supergodt. Desværre var der flere der
havde meldt sig til, uden at dukke op. Festivalen havde lavet et stor stykke planlægningsarbejde for
at hjemløse skulle være med. Det var et forsøg festivalen lavede, men der var så ikke den store
opbakning til det. Det taler ikke for at man gør forsøget i fremtiden. Der var to der meldte fra, men
de fleste dukkede bare ikke op. Det kræver et godt evalueringsarbejde, hvis Skanderborgfestivalen
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skal forsøge sig igen med at invitere hjemløse med. Christina havde en rigtig god oplevelse og mødte
en masse velmenende mennesker.
Der er blevet indviet to midlertidige hellesteder. Det ene bliver brugt lidt, det andet er ikke rigtig
taget i brug endnu. Det er fristeder, hvor man gerne må ryge og drikke i fred. Bl.a. ligger et af
stederne lige ved siden af politistationen. Ved åbningen skulle det lige prøves, om man måtte ryge
en joint, mens politiet var der. Det måtte man. Anders håber, at det vil tage noget af trykket fra
døgntjenesten.
Helle siger, at det også tog lidt tid før man tog hellestederne i brug i Odense. Det tager tid at få tillid
til, at politiet ikke vil visitere folk og give dem bøder for at have tjald.
I Århus er der sat penge af til at lave 4 permanente hellesteder. Udvalget har været med til at pege
på områder, hvor man kunne bruge et hellested. Der er planlagt et midlertidigt hellested til
grønlændere. Her skal grønlænderne selv være med til at bygge borde og også selve stedet. Det har
været en god og sjov proces at være med til det, siger Christina.
Anders og Christina sidder også i andre udvalg, bl.a. ”indsatser på Kloster Torv”. Der sidder alle
mulige interessenter, bl.a. politiet og kommunen. Der sad også en forretningsdrivende, der synes
hjemløse skulle ud af byen, og at man skulle bruge strømpistoler mod dem. Christina havde
selvfølgelig en vældig diskussion. Her diskuteres også hvordan vagterne løser deres opgave – bl.a.
når de løser dem forkert.
Anders lavede en klage til kommunen over, at de kun havde fået § 18 midler (12.000) til
Hjerterummet, men ingenting til udvalget. Anders beskrev at uden midler til udvalget kunne man
ikke deltage i alt det arbejde, de lige har beskrevet. Ved efterfølgende uddelingsrunde fik man
60.000 kr.!!!
Det hjælper at klage!
Helle foreslår, at SANDs bestyrelse laver en Facebookgruppe. Det behandles som punkt på næste
bestyrelsesmøde.
2.

Folkemøde – evaluering 2017 og beslutning om deltagelse i 2018

Der er 4 fra bestyrelsen, der har været på Folkemødet. Enten via SANDs delegation eller af egen
drift.
Vi diskuterer udvælgelsesprocessen. Sara synes hun manglede en tilbagemelding fra sekretariatet
om hvorvidt hende eller Maria skulle med. Det ville hun gerne have haft. Ask siger at han og René
diskuterede om de skulle med, men var enige om at det ikke var tilfældet. Han beklager, hvis Sara
ikke føler hun har fået klar besked.
Jonas synes det var en god tur. Han synes dog det var ærgerligt, at Steen svinede René til i
slutningen af ugen. Det var ikke berettiget.
Nancy supplerer med at sige, at vi havde en løsgængerproblematik. Der var nogen som opførte sig
godt, og andre der var bøvlede og kostede en masse mandetimer for Nancy og René.
Og Allan meldte pas på at være lejrchef, fordi løsgængere ikke kunne opføre sig ordentligt.
Christina synes det er vigtigt at vi støtter op om, at det er Allan – lejrchefen – der beslutter, hvem
der skal ind på pladsen og hvem der ikke skal lukkes ind. Det var en fælles beslutning, som alle bør
respektere. Jonas støtter Christina i den linje. Det nytter heller ikke noget at Steen, som er gammel
SAND mand, tror at han kan bestemme, hvem der skal være en del af lejren og hvem der ikke skal.
Der er bred opbakning til denne linje.
Der var en fra Husvild, som også gav meget ekstra arbejde. Set i bakspejlet, burde hun slet ikke være
med på Folkemøde, siger Helle, som var afsted med Husvild. Men hun kendte hende ikke, før de
skulle afsted. Ingen fra Husvild kunne nå ind til hende eller få hende væk fra SANDlejren.
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Nancy fortsætter og siger, at hun hører fra både SAND folk og Hus Forbi folk, at det var det bedste
folkemøde indtil videre. Politisk gav det pote. Der blev skabt mange kontakter.
Martin spørger til, hvordan det er gået med budgettet. Har vi holdt os indenfor de maks 80.000 kr. vi
afsatte. Det har vi desværre ikke overblik over omkostningerne. Bl.a. fordi der kun er én der har
afleveret regnskab for forbrug af diætpengene.
Nancy siger, at det vil være godt for planlægningen, hvis vi gør tingene mere simpelt og gør det i god
tid. F.eks. synes hun man skal tage sammen derover i en fælles bus. Det vil også ryste folk sammen.
Det vil også give mere ro på, siger Jonas. Folk var stressede.
Nancy og René vil gerne bruge mindre tid på logistikken, siger Nancy. Hun vil også gerne have
involveret Sofie tidligere, så der kan komme mere fokus på pressen.
Vi beslutter at tage til Folkemøde i 2018. Vi afsætter maks. 80.000. Vi tager samlet afsted og samlet
hjem i bus. Eller i hvert fald skal det være simpel med transporten, så vi ikke behøver at have ekstra
overnatninger osv. Det betyder også nogenlunde samme antal.
Vi skal have en samlet holdning til løsgængere. Den må styregruppen formulere.
3.

Navnesagen – kort status

Ask, Christina og Ole Skou deltager i et møde med tøjfirmaets advokat på tirsdag. Vi har tænkt os at
sige til dem, at det handler om den goodwill der er i vores navn. Det kræver uforudsigeligt meget
arbejde at gøre os kendte under et nyt navn. Vi vil gerne sætte deres ønske op på en
generalforsamling, men vi er i tvivl om det vil blive stemt igennem. Vi vil også lægge op til at de
måske bare dropper sagen.
Der er flere der udtrykker, at det nok bliver svært at sælge ideen om at skifte navn, også selvom vi
får en halv million.
Der er også flere, der gerne vil beholde navnet.
Flere udtrykker at tøjfirmaet har grebet det forkert an fra starten af. De har opført sig som en hund i
et spil kegler.
Der nikkes til planen som Ask har fremlagt. Vi må se hvordan det går.
4.

Hus Forbi – hvem skal vi opstille på SANDs liste?

Vi skal bruge en til bestyrelsen og to suppleanter. Vi skal stille mindst to op til bestyrelsesposten og
tre til suppleantposterne.
Christina har meldt sin interesse. Kim Allan fra SAND Hovedstaden vil gerne stille op. Han kommer på
værkstedet på Sundholm. Han deltog på Temadagene og på Folkemødet. Han vil gerne være
bestyrelsesmedlem. Gerth Gedionsen vil gerne stille op, er Helle sikker på. Kromann vil gerne stille
op.
Der er flere, der gerne vil have en sælger som SAND repræsentant.
Vi diskuterer om det er en god eller dårlig idé at Christina stiller op til bestyrelsen. På den ene side er
det tidskrævende at sidde i Hus Forbis bestyrelse, som måske bliver for meget for hende, når hun
også skal være der for SAND. På den anden side er det et stærkt signal at sende, at vi indstiller
SANDs formand.
Der er flere der peger på, at Christina er superstærk. Hun kan sagtens klare både at være aktiv i Hus
Forbi og i SAND. Det fremføres også, at hun selv skal beslutte sig for om hun kan klare begge dele.
Hvis hun får en god suppleant, behøver hun ikke komme til alle møderne.
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Henrik Kromann har været med i Hus Forbi i rigtig mange år og kender foreningen godt.
Vi stiller Christina og Kromann op til Hus Forbi’s bestyrelse.
Vi stiller Gerth, Kim Allan og den af Christina og Kromann, der ikke bliver valgt til bestyrelsen op til
suppleantposterne.
5.

Møde med SBH d. 21.8. i København – hvem deltager og hvad er dagsordenen?

Vi har bortvisninger på dagsordenen. Ask vil gerne have eksempler på bortvisninger, der ikke giver
mening eller er kritisable.
-

Du har fået et tilbud om bolig – hvis du siger nej, er det ud af vagten.
Der hersker også en 120 dages regel.
Hjemkommuner presser på for at få folk udskrevet.
I Århus skal man være Århusborger for at komme på ungeindsatsen
Man kan være for velfungerende til at bo på en boform. …
Man kan også være for dårlig til at være på en boform.
Rani blev truet med at blive smidt ud hvis han ikke kom hjem til er fejevagt.
Christina fortæller, at der skal være en ansat fra Tre Ege til stede, når en beboer skal snakke med
den psykiater, der er tilknyttet. Man har pligt til at tage en samtale med en psykiater.

-

Ole B, Martin, Christina og Ask. René kommer også med, hvis han ikke har andre aftaler.
Det er på Lærkehøj på Frederiksberg kl. 11 – 13.
Vi snakker om hvilke punkter vi ellers skal have på dagsordenen. Ask foreslår at vi spørger, om vi skal
snakke om hvordan folk er forsikrede på forsorgshjemmene.
6.

Rådet for socialt udsatte holder stormøde d. 20. – 21. sept. SAND må deltage med en
bruger og en ansat.

Det foreslås at Nancy og Christina tager afsted. Det besluttes.
7.

Evt.

Brugernes Bazar afholdes i Kongens Have i Odense d. 30. august. Emnet er ”Ældre udsatte”. I SANDs
telt skal vi have en debat om ældre hjemløses behov.
Sara, Ole B, Anders, Kromann og Hans kommer, og vil gerne sidde i teltet. Kromann tager kl. 13 – 14.
Helle Kjeldgaard vil sikker også gerne.
Patrick komme også.
Jonas kommer ikke.
Helle Sibbersen kommer og hiver folk med til at hjælpe med at stille op.
Jyske Bank inviterer til en debat om unge hjemløse på gaden. Det foregår desværre også d. 30.8.
Århus er i vækst og det er antallet af hjemløse også. Robert Olsen, forstander på Kofoed Skole, Hjem
til Alle alliancen og en direktør fra et boligselskab og fra beskæftigelsen. Nancy efterlyser nogle unge
hjemløse, der vil deltage.
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