Bestyrelsesmøde i SAND d. 5. oktober 2006
Deltagere: Torben Høecke, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, René Holmgren, Sofie Bay-Petersen,
Ask Svejstrup
Afbud: Leif El, Tina Andersen, Poul Jeppe Hagde, Erik Hansen, Ewald Pohle
Det konstateres at vi ikke er beslutningsdygtige. Vi kører igennem på vanlig vis og forelægger vores
beslutninger ved næste bestyrelsesmøde, og forventer at de godkendes. Vi tager udgangspunkt i en
forventet efterbevilling.
0. Godkendelse af sidste referat
Godkendes.
1. Pjece fra SAND
Sofie udleverer et forslag til en pjece, som hun gerne vil have vores kommentarer til: Skal der stå
mere eller mindre, skal det stå på en anden måde, skal lovteksten med, ved man hvor man skal gå
hen når man har læst den osv.? Det er den første i en række af pjecer vi skal udgive.
Pjecen handler om lønindhold. Loven diskuteres. Der er åbenbart nogle steder man ikke vil give
uretmæssigt opkrævede penge retur, fra tidligere end den dato man har gjort indsigelse. Det slås
fast, at man skal have alle pengene retur ellers kan man indklage sagen for landsskatteretten, gerne
mundtligt.
Pjecens for- og bagside skal gå igen på de forskellige pjecer. Forsiden fænger og det skal den også
gøre. Teksten skal være kort og forståelig. Det er den også. Jørgen gør opmærksom på, at man også
kan bruge sin boform til at hjælpe sig med en sag.
Hvordan skal den mangfoldiggøres?: Den udsendes fra sekretariatet med følgebrev til forstanderen
og følges op officielt fra SAND Udvalgene, som også lægges på hjemmesiden. Den lægges også på
hjemmesiden til at downloade. I følgebrevet til beboerrådet, beder vi dem meddele sekretariatet,
hvis man får penge retur. Gode ideer til næste pjece modtages med kyshånd.
2. SANDs fremtidige samarbejde med andre brugerorganisationer
Det er konkret SVID og LAP der er i spil. Der har været et evalueringsmøde om brugernes bazar.
Der skal ikke være høring og mad/øl under samme tag, der skal være flere aktive telte. Ellers høster
basaren stor ros.
Basaren placeres sandsynligvis i Odense igen næste år, men Aalborg har også været i spil.
Beslutningen tages i september i Rådet. Der er blevet talt om, at Brugerforeningen skal være med
næste år. Bestyrelsen anbefaler at Brugerforeningen skal tilbydes at være med.
Næste års tema kunne være sundhed.
Helle, som var årets lønnede tovholder, spørges igen om hun vil være tovholder næste år, hvis det
står til evalueringsgruppen. Rådet skal lige konfirmere det.
Budgettet var 565.000,00. Der lægges op til, at det er det samme næste år. Der gives større ansvar
til brugerorganisationerne, Rådet vil stadig være med på sidelinjen. Det er det praktiske og
planlægningsmæssige arbejde brugerne skal løfte.
Når tovholderen for næste år er fundet, indkaldes der til det første planlægningsmøde.
Det diskuteres, om man skal lægge det i andre byer. Man bliver nødt til også at lægge nogle
arrangementer i yderområderne.
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Der er lavet referat fra de to høringer. Der er nogle områder, specielt caféhøringen, som Torben
mener vi skal arbejde videre med. Referaterne bliver sendt med referatet fra dette møde. Vi sætter
Brugernes Bazar på dagsorden på vores bestyrelsesmøde i december.
Øget samarbejde med andre organisationer
Det diskuteres om vi sammen med andre organisationer skal lave et to-dages seminar, som Thorit
fra LAP har foreslået. Torben mener, vi skal lave en dagsorden, med nogle seriøse punkter og hyrer
en fremmed ordstyrer til at styre processen. Dagen efter snakker vi om hvordan samarbejdes skal
realiseres.
For nogle år siden forsøgte man at lave et samarbejde mellem nogle af de nævnte organisationer.
Der fandt man ud af, at man ikke var klar til et øget samarbejde. Men tiden har modnet
organisationerne, så det er nok på tide at gøre et nyt forsøg. Vi har før talt om vores samarbejde
med SVID, hvor vi er enige om, at det er på lokalt plan samarbejdet skal udbygges, mens det på
nationalt plan skal være som det er nu.
Det er vores forslag, at vi holder os til en dag og tager initiativ til at lave en indbydelse, hvor vi
inviterer bestyrelserne fra SAND, SVID, LAP og evt. Brugerforeningen. Sagen genoptages når Ask
kommer hjem fra Polen, med mindre Thorit har fulgt op på sit udspil inden da.
3. Orientering fra sekretariatet
a. Ask og Ole skal til FEANTSAs generalforsamling
Ole skal med fordi han er tovholder i den internationale gruppe. Ask skal med for at se hvad der
sker internationalt. Spørgsmålet er hvor langt vi skal bevæge os ud i det europæiske eventyr. Hvis
Rudolf føler sig klar til at gå ind i bestyrelsen eller på anden måde vil involvere sig yderligere er
han velkommen til det. Der skal tages referat af turen.
b. SBHs årsmøde
Ask har som vanligt deltaget i SBHs (boformernes organisation) årsmøde. Ask plejede samarbejdet
med lederne og fik vist sit ansigt, så folk kunne sætte kød og blod på navnet. SBH har fået en ny
hjemmeside www.sbh-boformer.dk
Her kan man finde deres bestyrelse, referater fra møderne osv. Tjek den ud.
c. NC2:
Torben har været til et indledende møde i et formidlingsnetværk på social- og velfærdsområdet
(NC2). Der var en masse VIP’er med. NC2 er en underafdeling i SFI. De mangler en kontakt til
græsrødderne, som de forsøger at etablere gennem initiativet. Ask er kontaktperson for SAND og
vil i fremtiden formidle det som er værd at sende videre til SAND. Det er ikke alt som vil være
interessant for os. Det er en god mulighed til at få en masse gode kontakter.
d. Status for projektet: Kortlægning af brugerinddragelse på boformerne:
Projektet holder tidsplanen. Der kommer en skrivelse fra Preben Brandt, som informerer
boformerne om projektet. Der skal deles spørgeskemaer ud i slutningen af oktober. Der vil vi få
brug for nogle SAND folk til at tage ud til boformerne med spørgeskemaerne. Besvarelserne er
naturligvis anonyme.
e. SUS ønsker at interviewe to SAND folk og Ask d. 24. oktober til et interview
Ask foreslår at han tager Ole Rudolf med og så en fra SAND KBH (Jens Vestergaard ell. Ole
Svendsen)
Vi er også blevet inviteret til at deltage i et kursus i netværksrådslagning d. 31. okt. – 1. nov. På
Askov Højskole. Der står 3 pladser til rådighed for os, hvis vi vil have dem. Torben Høecke og
René Holmgren vil gerne med. Ask tilmelder dem og forsøger at få en plads til Kristian Geisler.
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4. SANDs økonomi
Ask har gjort regnskabet op. Når vi indregner alle faste udgifter for resten af året har vi ca. 45.000
kr. tilbage.
Der spørges til Sofies løn. Den tages fra en anden pulje. Sofie ansættes i øvrigt 10 ekstra timer i
resten af året, da arbejdsbyrden er stigende.
Sekretariatet skal have nogle kontorstole. Det købes.
Vi kan også købe julegaver til SAND Udvalgs-folkene. Vi har talt om at der skal købes nogle flere
lightere.
Jørgen foreslår at vi laver SAND julekort, som vi kan sende ud. Der skal fortrykkes en tekst. Det
foreslås at få Alice til at lave et kort. Sofie ser på det.
Der skal bruges penge til FEANTSA projektet. Det samlede budget er 70.- 80.000 kr. Det er ikke
os, som skal bære hovedbyrden. Vi lægger op til at SAND betaler nogle transportudgifter for at få
spørgeskemaerne afleveret og udfyldt på boformerne. Vi syntes at VFC og Projekt Udenfor skal
betale for trykning, oversættelse og porto.
5. Kontraktforhandling med Ask. Hvem gør det og med hvilket mandat?
Ask har lavet et kort oprids af hvilken vej han ser SAND gå i fremtiden. Det er det han umiddelbart
vil arbejde for.
Vi diskuterer vigtigheden af at samarbejde med andre organisationer, kommuner osv., der har
interesse i området. Der er nogle meget gode eksempler på godt samarbejde på lokalt plan. Det skal
vi forsøge at kopiere i flere lokalområder: F.eks. oprettelse af udsatteråd i Esbjerg kommune og
brobyggernes samarbejde med Jørgen Jensen i Aalborg.
Samarbejdet er også vigtigt i forhold til, at vi skal søge det som hedder § 115 midler (kommende
§18 midler) i kommunerne til finansieringen af SAND Udvalgenes arbejde.
Det er vigtigt, at vi ikke bliver anset som en professionel organisation, men som en organisation af
brugere. Det behøver ikke udelukke ansættelsen af flere medarbejde.
Det foreslås at Torben og Jørgen, VFC og Ask er parterne i den forhandling. Torben kontakter
Anette fra VFC og aftaler det videre forløb.
6. SAND Udvalgsmøde i Varde: Der var for få deltagere, skal vi gøre noget ved
konceptet?
Der var tre SAND Udvalg repræsenteret til mødet på Bøgely. Det er for lidt. Det er forståeligt, at
hvis der er alt for lang transporttid, så kommer man ikke. Omvendt har vi gjort en dyd ud af at
afholde møderne på boformerne og nogle af dem ligger temmelig afsides. Der er fare for at
møderne uddør, hvis vi ikke får flere mennesker til møderne. Der er forslag om at invitere
repræsentanter fra alle boformerne eller skære mødeantallet fra 4 til 6. Desuden påpeges det, at det
skal være et mere centralt sted, mødet skal afholdes.
Jørgen gør opmærksom på, at vi tidligere har opfordret bestyrelsesmedlemmerne til at give plads til
andre, for at det ikke skulle udvikle sig til ekstraordinære bestyrelsesmøder. Det kan have holdt
nogen væk.
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Ask kunne godt tænke sig, at lave det forsøg, at invitere beboerrepræsentanter fra alle boformer.
Jørgen minder os om, at det er de færreste SAND Udvalg som har penge i starten af det nye år. Vi
lægger det op til næste udvalgsmøde i Holbæk, at beslutte hvordan vi skal få flere folk til møderne
og anbefaler samtidig, at forsøge med at invitere folk fra alle boformer.
7. Hjemløsedagen: Hvem kommer og skal der være tilskud fra SAND?
Det besluttes, at SAND igen yder tilskud til SAND Udvalgenes rejse til. Ordningen fra sidste år
gentages. Der ydes tilskud til halvdelen af de rejsende, dog maks. Til tre billetter. Hvis man f.eks.
lejer en bus for at tage mange afsted, får man refunderet det som svarer til prisen på tre
returbilletter.
8. Møde med SBHs bestyrelse
SBH foreslår at SANDs bestyrelse kommer til Sølyst d. 26. oktober, hvor SBHs bestyrelse er
samlet. SANDs bestyrelse er enige om, at det er folk med ”titler” der tager med, altså Jørgen,
Torben og Hansen. Evt. skal Sofie med, som afløser for Ask.
Vi har foreslået en dagsorden, som organisationerne sammen kan udbygge. Ask tager kontakt til
Thomas og aftaler nærmere mht. dagsorden, tidspunkt mm. og informerer SANDs bestyrelse.
9. Hus Forbis generalforsamling
Det var den bedste generalforsamling i Hus Forbi i den tid Jørgen og Ask har været med. Der var
for en gangs skyld sælgere med. Niels, Jørgen og Leif El blev valgt til bestyrelsen. Jens V., Geisler
og Ask blev suppleanter. Steen Viggo blev valgt som manden på gulvet og Henrik
(sælgerrepræsentant) blev hans suppleant.
Jørgen syntes bestyrelsen ser godt ud og ser frem til et givtigt samarbejde med sekretariatet.
Der afholdes en visionsseminar i det nye år, hvor SAND også vil blive inviteret.
Der skal ansættes en ny redaktør i Hus Forbi.
10. Eventuelt
Understrøm (Fotoudstilling fra Esbjerg) har fernisering d. 16. oktober i Huset. Jakob Holt kommer
og åbner udstillingen. Røde Kors og SAND laver sammen presse på det. Den kører til d. 26.
oktober.
Broer til forandring: SAND har i næsten et år haft projektet Broer til forandring. Det positive er, at
der endeligt er kommet flere brugere til projektet. Det negative er at der har været store
samarbejdsproblemer mellem Ask og projektkoordinatorerne. Det er imidlertid løst nu. Det største
problem er SANDs rolle som udbyder at et aktiveringstilbud til vores egne folk. Det er en
dobbeltrolle som vi hele tiden har været klar over, altså det at vi ikke går ind for at man skal
aktiveres når man er på kontanthjælp og samtidig har lavet et projekt. Bestyrelsen opfordrer til, at
Ask lukker projektet med årets udgang.
Torben læser en mail op fra Leif, hvor Leif beder Torben forklare, hvad Ask mener, når han siger at
Ask siger, at SAND ikke er til for folk der er i arbejde. Torben har snakket lidt med folk der var til
sted ved lejligheden for at finde ud af hvad diskussionen gik ud på. Der er enighed i bestyrelsen om,
at SAND ikke kan eller vil lægge deres møder mm. i weekenden for at få folk der er i arbejde med.
SAND er ikke til for dem som er i arbejde, men hvis man er i arbejde er man selvfølgelig meget
velkommen til at deltage i det omfang man kan. Vi vil ikke til at operere med tabt arbejdsfortjeneste
mm. Arbejdet er frivilligt socialt arbejde og det vil vi holde fast i.
Torben siger tak for i dag.
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