Bestyrelsesmøde d. 10.2.2009
Deltagere: Leif El, Jørgen Jensen, Torben C, Bjarne Rasmussen, Ole Kragh, Pia Nedergaard, Johnna
Erichsen, Ole Skou, Ask Svejstrup og Niels Poulsen (Servicestyrelsens udsatteteam)
Afbud: René H., Ewald P., Geisler, Stig B.
1.

Godkendelse af referat
Bortset fra af der mangler navne, godkendes det.

2.

Formandens vise ord.
Udgår da formanden ikke er til stede.

3.

Evaluering af mødet med Özlem og Karen
Vi er enige om, at det var et godt møde, hvor vi var meget i centrum. Der var stor fokus på
vigtigheden af at inddrage brugerne i strategien, både lokalt og nationalt.
Jørgen melder, at Kaj Erik (forstander fra Svenstrupgaard), var skuffet over mødet. Det skyldes
bl.a. at mødet kom for sent i gang, fordi vores formøde med ministeren trak ud.
Jørgen har også erfaret, at Aalborg fra starten meldte ud, at de ikke ville være med i strategien.
Niels supplerer: de byer, der er udvalgt til at være med i hjemløsetællingen, ud fra hvor mange
hjemløse, de har. Det er sammenholdt med det behov for boliger/forsorgshjemspladser
kommunerne har givet udtryk for de har.
Endnu engang melder flere om, at der er for mange psykisk syge på boformerne. De får ikke
den hjælp de har behov for og det er ikke rart for resten af beboerne, at der drøner folk rundt
med støttebehov de ikke får dækket.
Per spørger til hvad der sker med resten af kommunerne, ud over de 8, der deltager? Det er
endnu ikke afklaret fordi man ikke ved, hvor mange penge de 8 kommuner vil have fingrene i.
Det ved vi mere om efter sommerferien, når de 8 kommuners strategier er på plads.
Ole har været til mange af den slags møder her og siger, at det er første gang han har hørt så
positive meldinger. Det gjorde ham rigtig glad. Han ville gerne have ministeren til at melde ud,
at man skal inddrage brugerne lokalt ved at lave et udsatteråd. Det kan hun selvfølgelig ikke,
men hendes positive melding overfor ideen kan vi arbejde videre med i vores lokale arbejde.

4.

Årets tema: mindre snak, mere handling
Kursusgruppen har talt om at følge op på vores ’græsrodstema’ fra forrige år og vores tema om
hjemløses rettigheder fra sidste år. Fælles for de to foregående temaer er, at de har været
meget jordnære og umiddelbare. Det har været forholdsvist let, at få brugerne med på idéen.
Det skal vi også prøve på i år. Det politiske niveau taler meget om, hvad de gerne vil gøre for
hjemløse men som regel bliver det ikke til så meget med handlingerne. Det skal vi have lavet
om på. Vi skal ud og hjælpe politikerne med at få handling bag deres fine ord. Vi skal holde
dem fast på, at der skal følges op. Det er meget relevant i forhold til f.eks. hjemløsestrategien
og de 8 kommuner.
Vi diskuterer temadagenes indhold. Der kommer forslag om at lave et politikerpanel, som man
havde det i Nyborg. Der er også begejstring omkring at få Mette Frederiksen med til
temadagene. Leif nævner også, at man kunne invitere Lillian (formanden) fra Odense og
komme og fortælle om deres udsatteråds erfaringer.
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Ask går videre med at forfine temaet og temadagene. Vi er enige om, at lokale udsatteråd skal
være med på en eller anden måde.
Vi diskuterer igen kommunikationsgruppens brev, og vigtigheden af at de lokale udvalg er
orienteret om, at der bliver sendt noget rundt til boformer og væresteder. Ask foreslår, at man
kan fremlægge planerne for en rundsendelse på et bestyrelsemøde eller et SAND møde før
udsendelsen.
Per nævner, at man i april/maj starter om med udsatteråd i Vejle.
Ole siger, at SAND er for lidt kendt i Kbh. Det vil han arbejde aktivt på at lave om på. Han vil
naturligvis også gerne inviteres til de lokale SANDudvalgsmøder.
Vi diskuterer, hvorfor det er så svært at få gang i beboerrådene i Kbh. Der stilles bl.a.
spørgsmålstegn ved om de har et for stort område; om de gaber over for meget.
Ole foreslår, at man inviterer udsatterådene til en temadag og diskuterer deres arbejde og
resultater.
Niels siger, at udsatteteamet også gerne vil være med til at komme ud og besøge boformerne
og dele den viden, de har fået gennem deres erfaringsopsamling om brugerorganisering. Det
har man tidligere aftalt at gøre med SAND, hvor vores egen undersøgelse fra 2007 også skulle
inddrages.
5.

Udkast til årsregnskab og budget
Punktet udgår fordi vi ikke har fået noget udkast fra revisoren. Det behandles på næste møde.

6.

Meditationskurser
Ask har talt med et mindre firma, der ønsker at lave en ’shoppingbag’, hvor overskuddet fra
salget går til at lave meditationskurser for hjemløse. Shoppingbagen er en kraftig plasticpose,
hvor der inden i er nogle lommer og to andre poser. Det skal være en moderigtig og eksklusiv
pose, som står i kontrast til hjemløshed. På posen er der et ’visitkort’, der beskriver hvad
overskuddet går til og hvad SAND er for et foretagende.
Shoppingbagen kommer til at koste et sted mellem 40 og 60 kr. Den skal sælges hos bl.a. ’Bog
og Idé’ og hos de mere eksklusive supermarkeder. Vi tror ikke helt på at folk vil købe så dyr en
pose, men vi er med på idéen.
Ole S. nævner, at der er spørgsmål omkring hvad SKAT vil sige til en sådan indkomst.
Hvis det ikke kommer til at koste os noget er vi med på idéen. Ask får fuldmagt til at køre videre
med projektet.
Projektmagerne vil forsøge at få Hus Forbi til at sælge avisen, altså bruge sælgernetværket.
Det er deres plan A, mens deres engagement med os er plan B.

7.

Vedtægtsændringer
Ask har lavet et forslag, som uddeles.
Vi diskuterer tegningsretten. Bl.a. snakker vi om, hvor vidt vi skal have en gardering på
formanden, så han ikke alene kan tegne foreningen. Vi beslutter, at der skal være to til at tegne
foreningen. Den foreløbige formulering kommer til at lyde: foreningen tegnes af formanden og
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et andet bestyrelsesmedlem eller af næstformanden og kassereren i forening. Foreningen kan
meddele enkel eller kollektiv prokura.
Den endelige formulering laver Ole og Ask.
Sætningen omkring køb og salg af ejendom mm., godkendes.
§ 2 formåls paragraf:
Ask vil gerne have at vores forening afspejler at vi også er en social forening. Ask har foreslået
en formulering. Den vedtages. Dog har Ask og Ole mulighed for at lave en endnu bedre
version.
Der er også en formulering omkring oprettelsen af nye foreninger og støtte til andre foreninger.
Vi vil gerne kunne lave sådanne tiltag, men samtidig være sikre på, at nye tiltag er i
overensstemmelse med vores vedtægter.
Ole vil gerne have gjort den endnu bredere, så vi også kan lave nye projekter.
Vi breder formuleringen ud og vi sikrer, at ordet ’eller’ udskiftes eller fjernes, så vi er sikre på, at
nye projekter eller foreninger bærer ånden fra vores formålserklæring videre.
Ask og Ole finpudser forslaget og rundsender det for kommentarer.
Forslagen omkring § 4 godkendes uden forbehold.
8.

Nyt fra Hus Forbi
Leif fortæller, at det var lidt kaotisk på sidste møde. Han kan dog oplyse, at de
beklædningsgenstande, distributørerne har bestilt, er på vej.
Ask supplerer: Der er nedsat et udvalg, der ser på økonomien og et der ser på vedtægterne. Vi
ved meget mere efter torsdagens bestyrelsesmøde.

9.

Idrætsdag på Skovvang
Leif fremlægger et forslag om at lave en idrætsdag på Skovvang. Han har skrevet et notat. Vi
besluttede sidste år, at forsøge at få et tilbagevendende arrangement, det kunne f.eks. være et
idrætsarrangement som dette.
Ask spørger til hvor meget sekretariatet skal ind over projektet? Skovvang stiller kontorfaciliteter
til rådighed. Det bliver lokale kræfter, der skal bære projektet. De er allerede i gang deroppe og
har også tænkt på den praktiske gennemførelse. Der er ikke lavet noget budgetoverslag endnu.
Vi vil gerne afsætte op til 20.000 kr. til arrangementet. Vi betinger os, at midlerne ikke bruges til
lønninger og at bevillinger fra offentlige myndigheder bruges før vores tilskud.

10. Skal SAND have en repræsentant i Feantsas bestyrelse?
SAND fortæller lidt historie om Feantsa. Der er 5 danske medlemmer hvoraf det kun er 2, der
har stemmeret, SAND og SBH.
Vi taler om, at en evt. sandrepræsentant i Feantsas bestyrelse, skal være en, der også deltager
i andre dele i SAND. Vi skal også være sikre på, at det er en, der møder op. Vi vender Søs, Per
K. og Stig B. som mulige kandidater.
Vi støtter Per K. som kandidat til f.’s bestyrelse. Vi bevilger ham samtidig et engelskkursus.
11. Nyt fra Sekretariatet
Vi får en praktikant på 28 år, der hedder Julie. Hun skal være hos os fra d. 2. marts til d. 3. juli.
Hun lyder som en gæv pige. Ole glæder sig til det og han tager hende med rundt.
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Torben har svært ved at, se hvor hun skal være rent fysisk. Det er rigtig nok et problem, men
det finder vi ud.
Ask kommenter kort SANDsigeren og ridser nogle af punkterne op. Niels supplerer med at
omtale evalueringen af hjemløsehuset. Den laves for at hjælpe Huset med at realisere nogle af
de målsætninger de har.
12. Skal vi rykke de næste to bestyrelsesmøder?
Det ene fra d. 16.4. til d. 20.4., så vi starter dagen før temadagene og tager en ekstra
overnatning. Vi starter til middag med frokost og kører på derefter.
Vi rykker det andet møde, d. 18.3. fra Odense til Kbh. Ask ordner værelse til de der er tilmeldt
konferencen d. 17.3.
13. Eventuelt
Per k. foreslår, at vi køber en USB stick til hvert bestyrelsesmedlem. Ole foreslår i den
forbindelse, at Carsten laver en mappe med alt hvad der er omkring lovgivning, telefonlister
mm. som man kan lægge ind, med de nyeste versioner, hver gang man kommer forbi
sekretariatet.
I Herning har man fået bisserne op og stå. Tandklinikken kommer til at dække flere kommuner.
I Herning har man foreslået at lave nogle af de ældreboliger, der ikke er tidssvarende, om til
hjemløseboliger. Det er der ikke politisk opbakning til. Det begrundes med, at hvis de ikke er
gode nok til det ene, er de heller ikke gode nok til det andet. Til gengæld vil man forsøge at lave
nogle skæve huse.
Leif har vist ’Ikke i min baggård’ for udsatterådet i Herning. Den gjorde indtryk, vurderer Leif.
Johnna fortæller, at det endelig er lykkedes for Varde Kommune, at få et alternativt plejehjem.
Det skulle gerne være klar til indflytning i starten af 2011. Der skal være plads til 14 beboere.
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