Bestyrelsesmøde i SAND den 6. januar 2005
Deltagere: Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Johnny Nielsen, Ole Rudolf, Ole Eriksen, Annagrethe
Thestrup, Ask Svejstrup og Erik Hansen.
Afbud fra Kruuse og Ole Elbæk.
1. Valg af dirigent og referent
Eriksen fattede pennen og Johnny styrede ordstrømmen.
2. Godkendelse af referat
Vi havde mere end svært ved at godkende et referat, der endnu ikke er lagt frem.
3. Aktiviteter siden sidst
 Konference i Grøndalscentret: ”Skab et Danmark vi kan være bekendt”
Ole Rudolfs bevingede ord fra konference på Grøndalscentret under overskriften Skab et Danmark,
vi kan være bekendt, er vedlagt. I sin fremlægning for bestyrelsen anbefalede Ole R. at vi prioriterer
samarbejde med embedsmænd.
Formanden slår på, at det hele handler om, at vi ikke kan være bekendt, at der er mennesker, der
ikke har et sted at bo og at mange ikke får den rigtige overførselsindkomst.
 NAP-følgegruppen
NAP-følgegruppen har fået en pose EU-kroner, så der kan laves en ny National handleplan, hvor
brugerne har indflydelse – og AG vurderer, at jo større fingeraftryk SAND sætter på planen, des
lettere er det for de lokale NU at agere.
Ole R. fortæller, at målet for SAND er at finde en helhedsløsning og ikke en model, hvor der for en
periode sættes fokus på enkelte udvalgte udsattegrupper.
 Kommunalreformen, møde på Schæfergården i Gentofte
På reformmødet i Gentofte har Ask og Rudolf ført SANDs holdninger og meninger frem.
 Møde i Socialministeriet
I Socialministeret har Ask og formanden fortelt om vores arbejde og sikret kursus- og projektkroner
til endnu et år.
4. Budget
– Ask fremlægger tallene for det nye år – og vi fæstnede vores pupiller på den første linie, der
afslørede en lønstigning til landssekretæren. Han skal forhandle den på plads med formand og
kasserer. Der var ingen indvendinger mod det samlede budget.
5. Fremtidsværksted
Bestyrelsen skal samles i et Fremtidsværksted – et kursus, der tager afsæt i en fordomsfri
Brainstorm, hvor vi skal fantasere omkring SANDs struktur og kvalitet i fremtiden. Det kursus fik
Erik Hansen til at bede PPP-grupppen samlet for anden gang siden generalforsamlingen 2004, så
der kan blive snakket om hvilke temaer vi vil arbejde videre med på fremtidsværkstedet.
6. Kommunalreform
Den kommende reform og hvordan vi sikrer arbejdet…. Altså pkt. 6 og 8 lappede over
hinanden – og der var meget forskellige meninger om, hvordan SAND bør køre sig i stilling.
Region Syd har brugt tid på emnet – og har et par modeller. Andre nærudvalg satser mere på, at
man indenfor regionerne lavede samarbejdsaftaler.
Fremtidsværkstedet giver angiveligt et fingerpeg om, hvor vi skal trække henad.
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7. ITSI SPIDER
Rockgruppen skal rundt i landet og levre den musikalske baggrund for en scene, hvor NU
kan gøre god reklame for SAGEN, sætte spot på de hjemløse og andre socialt udsatte.
Vi besluttede at bevilge 7000 kroner til plakater – og vi bad vores mand i Hus Forbi tage orkestrets
kritik af avisens svigt overfor arrangementet med til avisbestyrelsen.
Ask satte os under pres – så ingen er i tvivl om, at vi HAR LOVET at støtte op omkring ITSI
SPIDERS idè – og at han ikke selv har opgaver i den forbindelse.
8. Eventuelt
Vi fik sikret, at det bliver Johnny, der drager til Bruxelles sammen med
Formanden. Samarbejdet i EU er utroligt vigtigt – og f. eks. Har EU rost Danmark for indholdet i en
handleplan – og banket i bordet, fordi vores folkevalgte glemte at føre tingene ud i livet.
Ole E. fortalte han skulle hilse fra Torben Høecke – og nævnte, at han har bedt SV prøve at få Rådet
til at se på, hvor mange psykisk ”påfaldende” der opholder sig på boformer.
Ole E
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