Referat fra bestyrelsesmøde d. 9.2.2006
Deltagere: Jørgen Jensen (Aalborg), Erik Hansen, Ole Rudolf (Århus), René Holmgren (Sjælland),
Niels Elbrønd (Kbh), Ole Kruuse, Torben Høecke (Esbjerg), Ole Eriksen (Fyn), Sofie Bay –
Petersen, Ask Svejstrup, Ole Elbæk.
Gæster: Jørgen Anker, Hanne Ramsbøl.
Afbud: Johnny Nielsen og Annagrethe Thestrup
1. Valg af referent
Ask
2. Godkendelse af referat
Referatet godkendes
3. Flytning til nye lokaler i Hjemløsehuset
Hus Forbi har svært ved at finde lokaler. De forventer at flytte d. 1. marts. Det foreslås at vi skal
have nogle nye møbler i vores nye lokaler. Der er enighed om, at sekretariatet med økonomisk
ansvarsbevidsthed køber det nødvendige inventar.
Torben foreslår, at vi tager en tur over og hjælper med at male de nye kontorer og laver en hyggetur
ud af det, med overnatning på Hotellet. Det skal være hverdage. Det vedtages.
Ask og Sofie har talt om, at den tredje kontorplads besættes af en praktikant, som kan hjælpe med
forskellige opgaver. Der er enighed om, at det er en god idé at få ekstra arbejdskraft til at hjælpe
med udvalgte opgaver.
4. SANDs repræsentanter til FEANTSA- konference i Bruxelles
Pga. Ole Rudolfs afgang, diskuterer vi, om han stadig skal med til Bruxelles. Resten af delegationen
og Rudolf er interesseret i at han kommer af sted. Torben snakker om, at der skal nedsættes et
udvalg efter generalforsamlingen, som beskæftiger sig med udlandet. F.eks. lave en gentagelse af
brokturen.
Eriksen og Elbrønd påpeger nødvendigheden af, at vi bruger folk, der hvor de har deres styrker og
interesser, og i den forbindelse er det ligegyldigt om man sidder i bestyrelsen eller ej. Således også i
dette tilfælde.
Elbæk mener, at det er god idé i, politisk set, at sigte lidt mod udlandet. Rudolf og Elbrønd tager til
Bruxelles.
5. Generalforsamlingen
- valg af dirigent
Torben foreslår Peter Larsen. Han mener det vil signalere nytænkning og at vi gerne vil samarbejde
med Sammenslutningen af boformer for hjemløse i Danmark at bruge ham. Aksel Beldring er også
villig til at styre løjerne. Bestyrelsen enes om at indstille Peter Larsen som dirigent til
generalforsamling. Beldring inviteres med som gæst. Bestyrelsen vil også gerne invitere Ninna
Leth. Jørgen Anker, Elbæk og Hanne er selvfølgelig også velkomne.
-

formandssituationen i SAND
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Rudolf smækker ikke med døren. Han syntes blot han har været formand længe nok. Han vil altid
stå til rådighed for SAND og løse opgaver af forskellig karakter. Bestyrelsen er enig om, at man
skal benytte sig af Rudolfs kompetencer og rutine.
Der er flere der peger på, at Torben er den eneste synlige kandidat til formandsposten pt. Torben har
revurderet situationen og vil, hvis bestyrelsen er enige om det, opstille som formand. Han vil dog
kun være det i én periode. Han mener egentlig, at han er for gammel til det, men ser omvendt også
en masse spændende opgaver i den nærmeste fremtid.
Elbrønd påpeger, at det er nødvendigt, at vi begynder at være mere udfarende for at få flere kræfter
ind i bestyrelsen og nærudvalgene.
- forslag til vedtægtsændringer
Der udleveres et udkast til de nye vedtægter. I stedet for nærudvalg, kalder man nu udvalget for
lokale SAND udvalg. Man breder viften af boformer ud til at omfatte andre end § 94 – boformer, så
det kaldes for boformer for hjemløse i Danmark.
Der opereres med et antal for hvor mange SAND udvalg der kan være i hver region. Forslaget lyder
på 3, men grænsen kan diskuteres og om den i det hele taget skal være der. Der er også en
problematik om hvor mange nærudvalg der kan være i en kommune. Under § 3 erstattes den
foreslåede formulering med ”SAND består af de regionalt eller lokalt etablerede SAND udvalg på
hjemløseområdet. Der kan kun være et SAND udvalg i hver kommune”.
Det diskuteres, om der kan være frivillige i udvalgene og hvor vidt det skal stå i vedtægterne. Det
besluttes ikke at omtale frivillige i vores vedtægter, men henholde os til den aftalte vi lavede for et
par møder siden, hvor vi aftalte, at det er op til nærudvalgene, hvor vidt de vil tilknytte frivillige der
ikke er eller har været hjemløse.
Ask sættes til at formulere en sætning, som forhindrer at SAND udvalg opstiller mere end en
kandidat hvis de har en i forvejen. Det nuværende forslag siger kun noget om hvor mange
medlemmer et SAND udvalg kan have i bestyrelsen, ikke hvor mange de kan opstille. Benævnelsen
”lokal” skal slettes i og med § 3 er ændret. Ask renskriver og rundsender hurtigst muligt.
6. Oprettelse af nyt politisk udvalg i SAND
Torben syntes, vi mangler et sådant udvalg. Hen mener vi skal udnytte Eriksens evner, så han i
hvert fald sidder i det. Udmeldinger skal ind over formanden og sekretariatet. Det foreslås, at der
laves et kommissorium for udvalget. Der er flere som taler om, at der mangler en procedure for
udsendelser af pressemeddelelser. Det diskuteres hvad vi kan og skal bruge et politisk udvalg til.
Det foreslås også, at vi kalder det et visionsudvalg i stedet. Sekretariatet laver et kommissorium for
udvalget og fremlægger det til næste bestyrelsesmøde.
7. Vidensfunktionens rolle i fremtiden
Ole vil helst ikke sige noget om vidensfunktionens arbejde i fremtiden fordi socialministeriet ikke
har godkendt planen endnu.
Der er sket en omstrukturering i vidensfunktionen, så det nu er Hanne og Ole der sidder på det
område.
Der er planer om at lave en dialoggruppe, hvor der er repræsentanter fra Sammenslutningen af
boformer for hjemløse i Danmark. Der skal også være repræsentanter fra Socialministeriet og
SANDs formand og landssekretær. Formålet er at diskutere hvad der rører sig på området, hvordan
man laver brugerorganisering og diskuterer fælles initiativer. Der laves også en gruppe, hvor der er
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noget sammenfald. Den skal arbejde med metoder til brugerorganisering og lave og udsende en
pixibog med anbefalinger til hvordan man kan fastholde brugerne på boformerne. Ole og Hanne
mener, at gruppens resultater vil have mere lydhørhed når der sidder boformsledere i gruppen. Der
er stor forskel på hvordan boformerne ser på brugerorganisering og den spredning skal også afspejle
sig i gruppen. De håber, at arbejdet kan være med til at understrege at brugerorganisering er et
vigtigt område, og at det kræver en aktiv indsats for at få et beboerråd op at stå og hele tiden at
inddrage brugerne. Det handler meget om holdninger og ikke bare om hvad der står i lovgivningen,
som vi for øvrigt også gerne vil have præciseres, så den i højere grad beskriver hvad man skal frem
for hvad man kan.
Vidensfunktionen vil gerne påvise de problemer der er med brugerorganisering. Ministeriet har en
tendens til at tro, at bare der er en lovgivning på området, så fungerer det hele. Det har man
mulighed for at ændre igennem det arbejde de vil sætte i gang. SAND har en arbejdsgruppe som
bl.a. skal arbejde med standardiserede husregler for boformer. Det er oplagt at den samarbejder med
vidensfunktionen.
8. Forslag til funktionsbeskrivelser for Ask og Sofie
Landssekretærens funktionsbeskrivelse diskuteres. Det vedtages at formuleringen ”at skabe og
opretholde” skiftes ud med ”formidle”.
Der er pillet en opgave ud: ”At være et koordinerende led mellem nærudvalgene”. Det er
næstformandens opgave og der er flere nærudvalg som har udtrykt ønske om at Ask blander sig
mindre. Det udelukker dog ikke at man kan bruge ham for at få råd og vejledning.
Desuden er der sat en sætning ind om at landssekretæren skal fastholde SANDs værdier.
Beskrivelserne giver de ansatte et albuerum og anerkender samtidig den stillingsbeskrivelse der
ligger for ansættelsen.
Ved Sofies funktionsbeskrivelse er der tilføjet, at hun skal udarbejde informationsmateriale for
SAND og at SANDs værdier skal fastholdes.
Beskrivelserne renskrives og skal endeligt godkendes ved næste møde.
9. Nyhedsbrev: udformning, indhold, antal osv.
Det skal både være elektronisk og på papir. Der skal sendes et eksemplar til hver beboer på
boformerne. Målgruppen er beboerne på boformerne. Forsiden skal være smart.
Der kan laves en kioskbasker som kan hænges op på boformerne. Vi har ikke lagt os fast på hvor
ofte det skal sendes ud.
Indhold: Det er vores alle sammens ansvar, at der kommer materiale til nyhedsbrevet. I det første
nummer skal vi opfordre til at beboerne sender historier. Kruuse har to kæpheste, gældssanering
efter konkursloven for kontanthjælpsmodtagere og syltning af sociale sager.
Det kunne være en opgave for vores nyoprettede udvalg (kommunikationsudvalg) hvor der
foreløbigt sidder Ole Eriksen, Poul Jeppe Hagde og de ansatte. Ask har talt med nogle personer der
laver nyhedsbreve og magasiner på området, med henblik på at få indspark fra folk der dækker
samme område.
10. Forslag til to-dages møde for bestyrelsen primo maj
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Skal vi holde et sådan og hvornår skal det være. Mødet skal afholdes efter generalforsamlingen.
Brogården foreslås men det lægges op til sekretariatet hvor det skal være. 8. – 10. maj og helst 8. og
9. fastsættes som datoer for mødet.
11. Den selvforsynende landsby
Elbæk fik opfordringen og han har i andre sammenhænge og gennem lang tid hørt ønsker om at
lave den form for fællesskab, hvor man er med til at bygge noget selv og i forskellige tempi. Bl.a.
har Rådet for socialt udsatte foreslået det. Man kan se nogle paralleller til ”skæve huse”. Erik
Hansen tager kontakt til Lars (idémanden) og finder ud af noget mere og inviterer ham måske til at
lave et oplæg på næste nærudvalgsmøde.
12. Eventuelt
Københavns nærudvalg føler ikke at de bliver informeret omkring SAND - sager af Geisler efter
han er flyttet. Men de har Niels, som altid er til møderne, så informationen kan de få af ham. Men
hvad gør vi ved, at der er et medlem, der flytter fra et område til et andet. Der er enighed om at folk
skal sidde i deres periode ud.
Kruuse snakker om gældssaneringsforslaget der skal svares på til Sofie inden d. 15. feb. Den
officielle dato er d. 17. feb. og hun skal lige have et par dage til at skrive det sammen på. Kruuse
mener forslaget nærmest er værdiløst og kun har til hensigt at vise at man gør noget – et
paradenummer. Sofie laver et kritisk svar og bliver set kritisk over skulderen af Kruuse. Man skal
være på kontanthjælp i fire år og komme i fast arbejde, hvilket man skal have i fem år for at være
gældfri, hvor man så hver måned afdrager med et beløb.
Leif El har spurgt om han kan få en præmie af SAND til deres fodboldturnering. Ask foreslår at vi
tilbyder dem noget af vores merchandise. Det vedtages.
Jørgen Jensen er blevet tilbudt at komme med i en frontgruppe, hvor der sidder en række
professionelle. Han skal være med til et par møder om året men bliver i første omgang ikke fast
medlem. Han har forbindelse med dem i forvejen, så det er ikke så vigtigt, at han ikke bliver
fuldgyldigt medlem. Svenstrupgård har også et par repræsentanter.
Næste møde er d. 16. marts samme tid, samme sted.
Ask ønskes god ferie og takker for god ro og orden.
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