Bestyrelsesmøde i SAND d. 10. maj 2007
Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen (Sydvestjylland), Torben Christiansen, Jørgen Jensen
(Nordjylland), Ewald Pohle (Kolding), Egon ’Ega’ Albertsen (Fyn), René Holmgren
(Nordvestsjælland), Birgitte Brochmeyer (Kbh), Ask Svejstrup (sekretariatet), Birthe Povlsen
(Vidensfunktionen på hjemløseområdet)
Afbud: Geisler, Leif
Torben dirigerer og Ask refererer
Vi skal have kvindegruppens møde fra i går på dagsordenen. Det tager vi under punkt 3
1. Godkendelse af referat (vedlagt)
Der er en rettelse til pressekontakterne på Fyn. Det er Kristian Geisler og Egon Jensen der er
kontaktpersoner for pressen, ikke Ega.
Brugernes BaZar: Det er både de sundhedspolitiske ordførere og de socialpolitiske ordførere fra
folketingets partier, samt både sundhedsminister og socialminister, der er inviteret.
Århusprojektet, som vi skulle have på mødet sidst, har endnu ikke givet lyd fra sig.
§ 115 hedder i dag § 18. Det handler om de midler de frivillige organisationer, herunder os, kan
søge fra kommunerne.
Referatet godkendes.
2. Nyhedsbrevet og hjemmesiden, Ask holder oplæg
Sofie og Ask var til møde med Bysted i går. Forskellige designforslag blev præsenteret. Vores
mælkebøtte tegnes på en anden måde. Udfordringen er at få den gjort mindre, mere stilren samtidig
med at man kan se det er en mælkebøtte. De forskellige udvalg får et logo med hver sin farve.
For at gøre hjemmesiden mere aktiv, har Ask og Sofie foreslået forskellige ekstra effekter på
hjemmesiden: Meningsmålinger, hvor brugerne kan stemme på et eller andet og følge med i
afstemningsresultatet; et kontaktfelt, som gør at man kan skrive direkte til SAND og ikke skal ind
over sin egen mail; En kalenderfunktion, hvor man kan klikke sig ind på arrangementerne og
tilmelde sig til dem direkte. Vi har mulighed for at vælge en funktion som gør at man kan tilmelde
sig nyhedsbrevet elektronisk. Denne mulighed har vi fravalgt, men overvejer at få den senere.
Grundlaget for budgettet: Der er tale om en budgetoverskridelse pga alle tilvalgene. Foreløbigt har
vi fået godkendelse fra Socialministeriet om at overføre de midler, der var budgetteret til VFC for at
administrere vores midler. De andre ombudgetteringer vi har foreslået, har de ikke umiddelbart
givet os tilladelse til at lave. Fakta er at vi har penge til de ekstra tilvalg. Tilvalgene godkendes.
Nyhedsbrev
Vi diskuterer, hvem der skal have tilsendt nyhedsbrevet. De lokale udvalg finder ud af hvem der
skal have det ud over boformerne. Udvalgene melder tilbage til Sofie senest fredag d. 18. maj. Hvis
der er afdelinger, som ikke hører ind under § 110, skal det samtidig meldes tilbage til Sofie, så vi
kan opjustere antallet af nyhedsbreve. Hvert SAND Udvalgsmedlem skal også have et blad.
Sekretariatet oplister vores nationale samarbejdspartnere, udvalgene noterer deres lokale
samarbejdspartnere.
Vi diskuterer hvad bladet skal hedde.
Der foreslås: SAND viden, SAND siger, SAND taler, SANDs talerør, Hjemløse Posten,
Mælkebøtten, Talerøret. Det skal hedde noget med SAND, siger bestyrelsen. Bysted kommer
forhåbentligt med et forslag, så sender vi det med designforslaget ud.
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Diskussion af logo, og hvor vidt bestyrelsen skal være med til at beslutte hvilket design, der skal
vælges.
Ask foreslår, at designforslaget/forslagene, som Bysted fremlægger, sendes ud til bestyrelsen
sammen med en begrundelse for de forskellige designs. Medlemmerne melder så tilbage til Sofie,
som danner sig et overordnet billede af folkets ønsker, og på denne baggrund træffer en beslutning.
3. Møder folk har deltaget i siden sidst
Ega har været til møde med Social- og sundhedsudvalgsformanden og to embedsmænd. De fik en
god snak, bl.a. om at geværfabrikken (arbejdsprøvningscenter) skal lukke.
Ega har også været til møde med et par sociale embedsmænd i Odense. Mødet handlede om
samarbejdet mellem socialforvaltningen og nærudvalget. Det er de samme mennesker Udvalget på
Fyn har snakket med udsatteråd om.
Der er en hjemløs i Assens som indebrændte i et skur. Det var Ega nede og høre noget om. Endelig
har Ega været ude på et par væresteder.
Johnna, Ewald, Torben, … i alt 8 fra SAND har været til regionsmøde på Overmarksgården i
Kolding. Det næste møde skal holdes i Esbjerg d. 7. august, evt. på det tidl. VFC. De kunne godt
tænke sig at få input til hvordan et regionssamarbejde kan fungere. Det er noget Birthe godt vil
hjælpe dem med.
På Fyn kunne man også godt tænke sig at invitere til en temadag om det udgående arbejde, hvor
man inviterer de fynske kommuner.
Generelt er det et problem med at skelne mellem de forskellige former for udgående og opsøgende
arbejde, som vi godt kunne bruge lidt tid på at få afklaring på. Birthe har tilbudt at oplyse os mere
om, hvad forskellen er på de forskellige ordninger og hvordan de kan bruges.
Man kunne lave en temadag om det. Dette forslag lægger vi over i kursusgruppen.
I forhold til SKP, har Overmarksgården fået to SKP medarbejdere og Lejerbo i Kolding har ansat en
Socialrådgiver på deltid, som kan hjælpe folk med at få lejlighed.
René har været til Udviklingsrådsmøde sammen med Ole Møbius fra Toften. Ole blev valgt som
suppleant til rådet.
Der har været møde om Brugernes BaZar. Det kører på skinner. Der kommer Bazaravis ud ca. 1.
juni. Ask får 1000 aviser til uddeling. De skal sendes ud til boformerne og til udvalgene. Ask giver
nok udsendingsopgaven til Louise fra Socialministeriet.
SKP ordningen spøger også i Aalborg. Der er 10 SKP’ere som drøner rundt i Aalborg. Måske har
de nogle fiduser til hvordan man gør den slags bedst. Aalborg har været med i forsøgsordningen, så
de har lang erfaring med det. Birthe tror, at det er på embedsmandsniveauet det halter med
forståelsen af hvordan SKP ordningen skal bruges. Det kan vi være med til at lave om på ved selv at
få styr på hvordan ordningerne skal bruges, og så skubbe på kommunerne for at de bruger dem.
Torben har været til GF i Storkøbehavn. Og skal også hjælpe udvalget lidt med at få arbejdet til at
køre.
Han har også været til møde med en studiegruppe fra Syddansk Universitet. De var helt på bar
bund, så han hjalp dem lidt. Desuden bliver han jagtet af to studiegrupper fra RUC. Torben tager
selv den ene og sælger den anden til René.
Kvindegruppen havde møde i går. De vil gerne have en melding på hvem der skal inviteres til den
planlagte temadag. Der regnes med 40 – 50 mennesker, hvis vi inviterer for bredt, kommer der alt
for mange. Vi taler om repræsentanter fra personalegrupperne fra kvindekrisecentrerne og Reden.
Vi diskuterer om der er nogen, der har en speciel viden på området som skal med. Ega nævner Helle
… fra Ågården, som er ved at skrive en bog, der omhandler kvinderne. Ask og Hanne snakker
videre om det d. 11.5., og aftaler hvem der skal inviteres.
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Torben er blevet inviteret til Socialpædagogernes landsmøde d. 22. – 23. maj. Der kommer en
masse kendte politikere og Torben er blevet bedt om at stille nogle meget kringlede og seriøse
spørgsmål.
4. Nyt fra sekretariatet
Ask har været til møde med det udgående team i Københavns kommune om at lave nogle jævnlige
hjemløsehøringer for at fange gadefolkets meninger. Det bliver formentligt til noget til vinter.
Jette er på skole i de næste 14 dage, er tilbage d. 25. maj. Sofie er tilbage på kontoret men ikke på
toppen endnu.
Vi har fået en henvendelse om at holde foredrag om det at være hjemløs. Der skal holdes ca. 20
foredrag rundt omkring i landet. Der vil være ca. 500 socialrådgivere til et foredrag. Det aftales at
det det helst skal være lokale folk som holder foredrag og så får pengene til deres udvalgs kasse.
Der snakkes om temadagene. Torben vil gerne åbne temadagene. René og Johnna sidder i døren og
skriver folk ind.
Pressekurset fra SUS er åbent for alle. SANDs bestyrelse kommer med på SANDs regning. Vi
diskuterer om SAND skal betale for bestyrelsens og udvalgenes rejseudgifter til vores kurser. Det er
vi enige om at gøre resten af året.
5. Principprogrammet har brug for at blive diskuteret og fornyet (vedlagt)
Principprogrammet skal ændres redaktionelt i forhold til vores vedtægter og vores
navneforandringer.
Torben foreslår, at vi nedsætter en arbejdsgruppe, som arbejder med programmet. Det vil være godt,
hvis det kunne være færdigt til vores to – dages seminar i august måned.
Birthe spørger til om vi har nogle bud på hvad det vigtigste er at beskæftige sig med på
hjemløseområdet ifølge SAND – hvad skal vi holde øje med? Hun får ofte spørgsmålet oppefra i
det politiske system. Det er Birthes vurdering, at det er vigtigt at SAND meget hurtigt gør sig klart,
hvad vores holdning er, for vi skal til at råbe højt om dem i den nærmeste fremtid. F.eks. vil
selvmøderprincippet formentligt sat under pres. Der er også et problem med, at der er en stigende
gruppe af folk med psykiske problemer, som kommer på boformerne; fejlanbringelser skal undgås.
Det er nu vi skal kende vores besøgelsestid og give vores bud på, hvad man skal ofre ekstra
opmærksomhed.
Ask, Torben H, Ewald og Birgitte laver et lille udvalg. Bl.a. skal vi behandle spørgsmålet om
gengangerne på boformerne. Desuden skal vi være opmærksomme på, at vi kan få en masse input
fra temadagene, som vi kan bruge til principprogrammet.
6. Køb af filmen ”På risten” til alle landets boformer
Vi diskuterer om det har en PR – værdi for os, at købe et eksemplar af filmen til hver boform. Det
foreslås også, at vi kan købe 100 film og så give SAND udvalgene dem i hånden, så de kan tage ud
på boformerne og vise filmen, og efterfølgende diskuterer filmen.
Ask arbejder videre med købet.
7. Arbejdsgrupper i det kommende år: Skal der laves nye grupper eller skal nogen
nedlægges?
Vi har en international gruppe, en kursusgruppe, en kvindegruppe, en skæve huse gruppe og en
pressegruppe. Den internationale gruppe har endnu ikke haft et møde, hvorfor den burde nedlægges.
Omvendt har vi vedtaget at styrke vores europæiske profil. Derfor videreføres den. Ole Kruuse har
sagt ja til at være formand. I den internationale udvalg vil René og Ega gerne være med. De gamle
medlemmer, Søs, Niels og Rudolf skal spørges. Ask er født medlem. Kruuse vælges som formand
for gruppen.
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Der suppleres ikke op i skæve huse gruppen. Birgitte vil gerne stå stand by til gruppen.
Kvindegruppen fortsætter med nuværende besætning bortset fra at Gitte skal have en pause.
Desuden skal en af pigerne fra SAND Fyn spørges. Desuden skal Hansen og Niels spørges om de
stadig vil være med.
I kursusgruppen overtager Birthe Hannes plads og Ega kommer med igen. Der sendes en
arbejdsgruppeliste med referatet ud.
Vi nedlægger pressegruppen men opretter en gruppe, der skal arbejde med principprogrammet.
D.10. juni til fælles sandudvalgsmøde kan vi supplere op, hvis det er nødvendigt.
8. Fastlæggelse af datoer for kommende b.- møde for et 2 dages b.- seminar i august
måned
Næste b. – møde er d. 26. juni. Bestyrelsesseminar d. 20. – 21. august. Ask finder et centralt sted.
B. Møde d. 9.10.07 og d. 11.12.07
I 2008: d. 5.2.08 og d. 13.3.08. Alle bestyrelsesmøder starter kl. 10.30.
9. Evt.
På Herberget i Hillerødgade er man ved at optage en film om boformen. Folk bliver ikke spurgt om
de vil filmes. Hvis det ikke vil være med for det i stedet at vide, at man sletter det. Birgitte mener vi
skal holde øje med, om det respekteres, at der er nogen der ikke vil være med. Birgitte holder øje
med sagen.
René er blevet kontaktet af den gut som ikke kunne få sin metadon af Esbjerg kommune. Han er nu
på Roskildehjemmet og var egentlig glad for at være i Esbjerg. Torben og René følger op på den
sag.
Der er sendt tilmeldinger ud til den næste NAP – konference. Ask tilmelder.
Jørgen vil gerne have at vi får opdateret vores adresseliste, og at Ask sender den til Socialpolitisk
forening, så alle mulige gamle medlemmer af udvalgene ikke stadig bliver inviteret.
Hanne Ramsbøl har fået ny stilling pr. 1. august. Hun skal arbejde på et sundheds og
forebyggelsescenter ved Århus, hvor hun skal styrke den sociale dimension i deres arbejde.
/Ask
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