Bestyrelsesmøde d.5. februar 2008
Deltagere: Ewald Pohle, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels
Elbrønd, Kristian Geisler, René Holmgren, Niels Poulsen, Birthe Poulsen, Ask og Trine.
Fraværende: Torben H. og Ega, som har meldt afbud.
Ewald fortæller at han er flyttet fra Kolding til Århus på Tre Ege og bliver der de næste 3-4
måneder frem. Han fortsætter sit arbejde i Kolding og på Sølyst, boligsituationen er udelukkende en
nødløsning.
1. Godkendelse af referat.
René har en rettelse til referatets punkt 5: Ole Møbius sidder i udviklingsrådet, det gør René ikke,
men René kan ikke få fat i ham. René vil rette henvendelse til udviklingsrådet for at høre om de har
en ny adresse på ham.
Referatet godkendes.
2. Nødherberg for udenlandske hjemløse
Ask orienterer om at herberget har kørt ca. 10 dage, og der har ikke været så mange i starten. I
starten var der 5 personer. Forrige nat kom vi op på ni personer.
Hvordan skal vi forholde os til det, og skal vi støtte det?
Leif fortæller at Hus Forbi ikke kan støtte det pga. vedtægterne.
Leif var forbi første nat, hvor der var 4 udlændinge og 1 dansker.
Birthe siger vi lige skal tjekke op på, hvad der står i bevillingen og se, om vi kan støtte det.
Ask siger, at problemet er i forhold til bevillingen, men der har vi jo tidligere søgt til f.eks.
samarbejdsrelationer, og hvis vi ikke kan tage fra pengene fra ministeriet, så kan vi bruge dem, vi
har på kistebunden.
Erik fremhæver at der står hjemløse i Danmark og ikke danske hjemløse i vedtægterne.
Jørgen fortæller at i Ålborg har man fået 8 mio. til at finde udlændinge og grønlændere, så de har
også problemerne inde på livet i Ålborg, f.eks. sidder der nogle og tikker på gaden.
Niels mener, at det handler om hjemløse, det handler ikke om nationaliteter.
Kristian siger vi skal have samling på interessenterne, så vi kan få en fordelingsnøgle.
Erik mener også, der må være en overordnet organisering.
Birthe: man kunne måske også tænke den sociale retshjælp ind i det, da udlændingene også er
meget retsløse. Birthe fortæller om erfaringen fra Bologne m. hjemløse rumænere, hvor man
besluttede at lave en konkret og samlet indsats og fik held med at hjælpe. Så det handler også om
international solidaritet, men vi skal vide, hvad vi bevæger os ind i, for det er en politisk varm
kartoffel.
Ask mener at myndighederne er bange for at gå ind det, fordi de ved at erkende, at der er et problem
også forpligter sig til at gøre noget ved det.
Ewald spørger til, om vi skal smide noget ind i projektet eller ej. Erik mener, vi helt sikkert skal
støtte det.
Soveposer og underlag er der sørget for, også suppe. Der er kaffe, the og morgenmad. Vi snakker
om, der skal findes midler til. Ask fremhæver at det også er det humanitære aspekt, det handler om.
Erik siger, at det ikke handler om de 5000 kr., men om at der bliver gjort noget nu.

Leif foreslår en afstemning.
René spørger til om de 5000 kr. er givet ud, og det har de fået lovning på.
Kristian foreslår 5000 kr. pr. måned i de kolde måneder; februar og marts. Torben mener 10.000 er
peanuts, og de kan få dem nu. René supplerer med, at der skal aflægges regnskab på det, og vi kan
starte med de 5000, og så give 5000 mere, hvis det viser sig, at der er brug for mere.
Ask siger at den økonomiske ting er én ting, noget andet er det politiske og det moralske.
Afstemningen viser derfor også, om Ask skal ligge noget arbejde i det, også politisk.
Konklusionen bliver at projektet får de 5000 og får stillet garanti for 10.000 fra SAND.
3. Nyt fra sekretariatet
Vi har søgt en pulje mere om en medarbejder – en rejsekonsulent – som skal arbejde med Next Stop
Job og rejse rundt i landet for at støtte arbejdet ude omkring.
Leif og Erik har søgt Tips og Lotto: Leif har søgt 31.000, og Erik har søgt 725.000 over tre år til
projekt i Århus.
Ask og Sandy var hos RKI som flytter til andre lokaler. Vi har fået 15 konferencestole og nogle
skabe. Camilla Rose, den kommunikationsansvarlige, var meget opmærksom på, at de nu gjorde
noget godt, så måske skal vi tænke mere i sådanne muligheder.
4. Generalforsamling
Skal arbejdsgrupperne stadig aflægge beretning? Erik og Ewald mener det er en god idé. Leif mener
det ville være sjovt at få en beretning på generalforsamlingen, så folk ude i landet også får hørt,
hvad der foregår. René siger det skal være en kort orientering, men han synes det kunne være fint.
Som udvalgsmedlem er han også interesseret i at udbrede gruppens erfaringer.
Ask nævner at sidste år blev det diskuteret, om man også skal fortælle om bestyrelsesmedlemmerne
indsats, om folk deltager i møderne m.v.
Konklusionen bliver at det ikke har været noget problem i år, så det kommer ikke på
generalforsamlingen.
5. Frivillighedscentret holder konference
Ask ved at frivillighedscentreret på et tidspunkt lavede et netværk for frivillighedsorganisationer, og
de holdt en konference sidste år. Torben og Kristian sidder der.
Kristian fortæller at der er snak om at lave noget tværfagligt oplæring af frivillige. Det skal der
laves en opfølgning på i marts måned.
Styregruppen har diskuteret, om det skal være en vidensbank, eller om der skal være noget på tværs,
hvor man f.eks. kan hente bisiddere hos hinanden.
Konferencen er sidst i marts. Invitationen bliver sendt ud med dette referat. Det er ellers Henrik
Frostholm på frivillighedscentret som kan kontaktes.
Erik har erfaring for, at det også kan blive for stort med for mange parter og store
interesseorganisationer, som alle skal til orde.
Kristian fortæller, at det er en prøveordning, hvor frivillighedscentret har været inde over som
støtte, og så må evalueringen vise, om det er noget at gå videre med.
6. Regnskab og budget

Ask uddeler et færdigt regnskab. Det mangler blot at blive revideret. Det viser et overskud på ca.
90.000 kroner. Reelt er det lidt lavere, fordi vi har overbudgetteret med 14.000. Derfor har vi ca.
74.000 i overskud, vi uden at spørge ministeriet kan overføre til næste år, da det er under 100.000
kr., som er den magiske grænse for, hvornår man skal ansøge om overførsel af midler.
Regnskabet er hos revisoren lige nu og vil formentligt være revideret i næste uge. Ask indsender
regnskabet til Ministeriet og ansøger samtidig om at få lov til at bruge vores overskud på en større
printer/kopimaskine, som aftalt på sidste bestyrelsesmøde.
Ask spørger til, om vi har en aftale om at hvert SANDudvalg får 400 kr. i timen for de timer, som er
arbejdet i Next Stop Job, (timelønnen er 650 kr).
Der er usikkerhed om aftalen, så Ask tjekker referatet, og så kommer punktet på dagsordenen på
næste bestyrelsesmøde, for det er vigtigt, at der er samme procedure over hele landet.
7. Overvejelser omkring nye lokaler
René, Leif og Ask har haft møde. Leif foreslog at flytte SAND til Fyn, men det blev nedstemt af de
to sjællændere J
De snakkede om Sundholm som en mulighed og evt. projekt Udenfor. Aftalen blev, at Ask skulle
gå videre med det og tage kontakt til kommunen. Han har møde med en kontaktperson på fredag.
Der er nogle krav til lokaler som skal opfyldes, og så er det vigtigt med en tilknytning til
hjemløsemiljøet. Projekt Udenfor har et princip om ikke at lukke brugerne ind. Derfor blev
Sundholm, som er en kommunal institution, mest aktuel i overvejelserne.
Problemet med de kirkelige organisationer kan være, at man så skal høre ind under den kirkelige
organisation. For eksempel forlangte mændenes hjem, at bisserne ikke længere måtte høre under
Røde Kors, hvis de skulle rykke ind på Mændenes Hjem.
Erik fortæller desuden at da der skulle vælges en bruger (Ewald) ind i bestyrelsen på Sølyst, så blev
det et problem for KFUM. Konklusionen blev at bestyrelsen blev udvidet med én mand, så KFUM
stadig havde flertallet.
René fortæller, at det heller ikke vil gøre noget, hvis der var en lille lejlighed i tilknytning, som kan
bruges til udenbys gæster.
Birthe fremhæver at der på nuværende tidspunkt kun betales 24.000 kr. årligt i husleje. Ask svarer
at det er planen, at vi skal blive i Hjemløsehuset et år mere, men at der oprindeligt er budgetteret
med 400.000 til husleje. Dem har vi imidlertid ombudgetteret, da vi regner med at være i Huset hele
2008. Hvis vi vil flytte før, må vi endnu engang ombudgettere eller søge midler andre steder fra.
Det har ikke hidtil været et problem at få penge.
Erik mener vi skal finde noget andet i en fart.
Konklusionen bliver at vi på sigt skal ud af huset, og at det er vigtigt at være tilknyttet
hjemløsemiljøet.
Ask kører videre med idéen og snakker med kommunen, Projekt Udenfor m.fl., og gruppen kører
videre i samme spor.

Nyt punkt
Maja fra SUS har kontaktet Leif, fordi de vil oprette et brugerpanel, som skal fungere som bindeled
mellem SUS og brugerne. Panelet skal være geografisk bredt og bestå af ca. 5 personer.
Leif spørger om der er nogle, som er interesserede.
Erik foreslår én fra hver region.
Mødet der indkaldes til i SUS er d.25. marts., samme dag som der er generalforsamling i SAND.
Erik siger at samtlige punkter i dag stort set har handlet om brugerindflydelse. Der sker virkelig
noget på området nu. Erik ser gerne, at vi i højere grad samler al den viden sammen vi efterhånden
har i en form for ’vidensbank’. Der er rigtig mange der efterspørger vores og andres erfaringer med
hjemløshed. Han foreslår at vi nedsætter et udvalg på 4-5 stykker, der kan koordinere tingene og
laver en vidensfunktion på brugerområdet. Birthe indskyder, at det i den forbindelse er vigtigt at
overveje, hvordan vi får kommunernes ledelser og sagsbehandlere gjort opmærksom på, at der er et
kæmpe område, de ikke ved noget om, og skal klædes på til.
Ask foreslår, at når udsatteenheden er på plads, dvs. har fået en afklaring med ministeriet om, hvad
der er deres kerneområder, kan vi diskutere projektet med dem. Ask, Trine og et par stykker fra
udsatteenheden skal alligevel mødes og diskutere vores samarbejde. Det vil være oplagt at tage
dette projekt op på sådan et møde.
René siger, at det gælder om at fordele vores viden, så man ikke opfinder den dybe tallerken flere
gange.
Vi vender tilbage til brugerpanet i SUS.
Ask mener at det er vigtigt, at det er organisationen der udpeger, hvem der skal sidde i
brugerpanelet i SUS. Han foreslår at vi følger idéen om en repræsentant fra hver region, og at de
udvalg, som er i den enkelte region, beslutter hvem der skal sidde i panelet.
René foreslår at sekretariatet kontakter Maja i SUS og får uddybet hvad det handler om.
Konklusionen bliver at Ask videresender informationen og udvalgene selv finder repræsentanterne.
Vi foreslår SUS, at det bliver én for hvert udvalg – altså 8 personer.
Evt.
Kristian fortæller om et indslag i Tv2 øst søndag aften om tilsidesatte mennesker. Kommunen har
fundet et gammelt pensionisthus med værested nedenunder. Socialudvalget er lidt løbet fra deres
ansvar med hjælp i hjemmet m.v.
Kristian spørger om vi skal være mere opmærksomme på det, når det sker rundt omkring – altså når
kommunerne finder alternativer boformer, hvor beboerne er mere eller mindre overladt til sig selv.
De mennesker der bor der må komme fra nogle boformer og have nogle paragraffer med sig.
René fortæller, at man kan gå ind på TV2s hjemmeside og se programmet.
Birthe mener, vi skal være opmærksomme på også at være vagthund, f.eks. i tilfælde som disse.
Ask forslår at Kristian forsøger at få kontakt til nogle af beboerne.
Kristian vil forsøge at undersøge det.
Næste bestyrelsesmøde er d.13. marts.

