Bestyrelsesmøde i SAND d. 21.4.15
Deltagere. Leif Jensen, Helle Kjeldgaard, Eluf Harring, Jim Panda Bjørn-Lynger, Christina Strauss, Pia
Nedergaard, Rie Fink, Astrid Nolsøe, Kenneth Larsen, Martin T Christensen, Ask Svejstrup (ref.).
Afbud: Harald, Steen, Bettina
Vi kører en præsentationsrunde før vi starter.
1. Evaluering af generalforsamlingen – er der noget vi skal arbejde videre med?
Rie synes vi skal diskutere en anden form for afstemning. Vi skal overveje hvordan gadehjemløse skal
stemme. Vi diskuterer om vi kan og skal gøre det anderledes.
Det var til tider lidt kaotisk med afstemningerne. Der var nogen, der ikke var stemmeberettigede, der
stemte. Vi kan give røde kort og grønne kort til dem med stemmeret. Så skal de bare stikke det op når
de stemmer. Det prøver vi.
Vi vil gerne se på hvordan man kan lave en anden form for stemmeret til gadehjemløse. Det tager vi op
på et senere møde. Folk tager hjem og drøfter sagen med deres udvalg.
Vi snakker om at Steens deltagelse til lokale SAND udvalgs generalforsamlinger blev opfattet som en
valgkamp. De færreste i SANDs bestyrelse opfattede det som en valgkamp. De synes det var rart, at der
var en SAND mand, der kunne sige lidt mere om SAND.
For at undgå at præsentation af SAND mm bliver for dominerende, kan man vælge at give en
introduktion til SAND i slutningen af de lokale udvalgs generalforsamlinger.
Vi snakker om at de år, der er formandsvalg, skal formanden, hvis han genopstiller, ikke være den der
holder et foredrag om SAND på generalforsamlingerne.
Vi snakker om at Steen skal bruges til det han er god til. Han er god til at være i medierne. Det skal vi
udnytte.
2. Konstituering af bestyrelsen
Vi vælger Pia og Christina som næstformænd.
Rie vil gerne gå ind og være reservekasserer, men hun vil ikke vælte René af pinden. Det vil være
uetisk, synes hun. Vi snakker om hvor meget snor René skal have. Han har været meget væk i år.
Vi vælger Rie som kasserer og René som reservekasserer.
3.

Hvad vil du arbejde med, hvilke styrker og svagheder har du og hvor stor en arbejdsindsat
kan vi forvente af dig?
Vi udsætter punktet til næste møde
4. Rammer for bestyrelsens arbejde
Vi tager udgangspunkt i den Quick SAND vi brugte vi sidste år.
Vi tilføjer en linje til funktionsbeskrivelsen for formanden. Vi vil gerne have Steen mere i medierne.
Derfor tilføjer vi linjen: At være ansigt udadtil i forhold til medierne.
Vi diskuterer observatørernes rolle. Helle og Eluf er observatører i dag. Observatørernes rolle står
beskrevet i vedtægterne. De har samme rettigheder og pligter som bestyrelsesmedlemmer, men de har
ikke stemmeret. Vi bliver enige om ikke at beskrive deres rolle yderligere.
Vi gennemgår de økonomiske procedurer. Alt hvad vi får af penge, det være sig puljemidler, arv osv, går
ind på vores NEMkonto. Det vi skal bruge sætter vi over på vores driftskonto/forbrugskonto. Den konto
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har alle medarbejdere i SAND undtagen bogholderen et Dankort til. De fleste af vores udbetalinger går
via netbank, hvor bogholderen sætter en regning til betaling, hvorefter sekretariatslederen (Ask) eller
informationsmedarbejderen (Sofie) godkender dem. Der skal være to medarbejdere til at sætte en
regning til betaling.
Vi gennemgår forretningsordenen og vedtager den. Dog sletter vi punkt 10.
SANDs bestyrelse og sekretariatet har en fælles opgave at løse. SANDs bestyrelse har ansat Ask. Han
har ansat de andre medarbejdere i SAND.
Vi skal hjælpe hinanden med at løfte en fælles opgave. Arbejdsdelingen står nærmere beskrevet i
Quicksand. Ask tilføjer et ”eksternt” i de møder og arrangementer bestyrelsesmedlemmer kan deltage i.
Desuden tilføjer vi at der er en grænse på 1000 kr. Hvis et arrangement koster mere end det, skal man
have Asks godkendelse. Hvis det er under, kan man deltage uden at spørge nogen.
Ved rejser kan man få refunderet udgifterne. Det er Susanne bogholder, der skal have en kvittering.
Man kan også få Susanne til at købe en print selv billet. Man kan også rejse på rejsekort.
Vi snakker om at købe wildcards til unge. Det vil give billigere billetter.
Ask overvejer at købe klippekort til alle dem, der ikke er pensionister.
Ved kørsel i bil kan man også få lov til det. Man spørger Ask før man gør det.
Vi får telefon og internetpenge.
Susanne og Ask formulerer afsnittet om transportudgifter, så får Susanne det på en måde som hun helst
vil.
Ask retter Quicksand til, printer den og sender den til folk med posten. Han mailer den sidste side, med
oversigt over hvem der betaler billetter med referatet rundt.
5. Arbejdsgrupper i SAND. Skal der nye til og er der nogen, der skal nedlægges?
Ask fortæller om de arbejdsgrupper der er. Kommunikationsgruppen er blandt andet med til at
tilrettelægge Tour de boform. Den laver også de pjecer der skal laves.
Bænk til bolig har arbejdet med alternative måder man kan bo på. Men den skal, ifølge Ask, også
arbejde med husregler på boformer og andre forhold, der vedrører boformen.
Ungegruppen beskæftiger sig med forholdene for unge hjemløse samt laver aktiviteter for unge.
Aktionsgruppen laver aktioner, der skal gøre opmærksom på sig selv.
Der har været snak om at aktionsgruppen og kommunikationsgruppen skulle slås sammen. Det arbejder
de videre med, med vores bestyrelse.
Christina vil gerne sætte ungegruppen på dagsordenen. Der er flere steder de lokale ungegrupper er
blevet så store, at de måske skal organiseres på en anden måde.
I Århus har det været lidt problematisk at de unge har nogle andre holdninger end SAND Århus. Vi tager
den på et senere møde.
Rie vil gerne have mere fokus på at gøre opmærksom på hjemløses forhold overfor hr og fru Danmark.
Hun opfordrer til at vi laver noget for at fange opmærksomheden hos ’almindelige’ mennesker.
6. Folkemøde på Bornholm – hvordan griber vi det an i år?
SAND og Hus Forbi har lejet to sommerhuse. De ligger desværre langt væk fra Folkemødet. Der er også
en ungdomscamp, hvor nogen har givet udtryk for at de vil bo.
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Vi vil gerne bygge videre på de gode erfaringer vi havde sidste år. Der fik de unge og aktionsgruppen
meget opmærksomhed. Derfor sender vi den samme type folk afsted. Den foreløbige liste lyder sådan
her.
Aktionsgruppen: Richardt, Kaffa
Ungegruppen: Emma, Andreas, André, Kenneth, Stiv, Topper, Pino, Lotte
Bestyrelsen: Christina, Kurt
Helle vil gerne med til Folkemødet.
Christina siger, at vi ikke skal glemme Johanne. Hun vil god at tage med, siger Christina.
Der har i aktionsgruppen været snak om at Isabella skal med.
Folkemødet starter d. 11. og slutter d. 14. Hovedstaden tager derover natten mellem d. 8. og 9.
Vi skal huske at købe billetter.
Vi arbejder videre på den endelige liste. Vi godtager den overordnede plan om mange unge, nogen fra
aktionsgruppen og et par af de gamle.

7. Mødekalender
18. – 19. maj. Ask finder sted. Christina vil gerne have sin hund med, hvis det kan lade sig gøre. Her
planlægger vi møder for resten af året.
8. Eventuelt
Kenneth vil gerne have en rygsæk frem for en skuldertaske.
Vi snakker om at man ikke skal tigge på SANDs Facebook eller give et dårligt billede af SAND. De
sidste par måneder har der været en dårlig stemning på vores Facebook. Vi snakker om at det vil hjælpe
at lave det om til en side frem for en gruppe.
Michael fra Århus vil gerne være med i Veteranklubben.
Husk at mangfoldiggøre referat fra generalforsamlingen.
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