Bestyrelsesmøde i SAND, Odense d. 11. maj 2004
Deltagere: Conny D. U. Pedersen, Ole Bjørn Kruuse, Johnny Nielsen, Ole Eriksen, Erik Hansen,
Annagrethe Thestrup (AG), Ole Rudolf, Jørgen Jensen, Jan Lauenstein, John Damgaard, Erik
Bennett, Aksel Beldring (Konsulent), Ask Svejstrup (landssekretær).
Afbud: Niels Elbrønd, Gæst: Jørgen Anker (RUC)
1. Valg af dirigent og referent
Ask referer og Aksel dirigerer. Aksel opfordrer til at man for fremtiden finder en intern dirigent og
dermed skelner mellem konsulentrollen og dirigentrollen.
2. Godkendelse af referat
Godkendes uden kommentarer.
3. Bestyrelsesmedlemmernes forventninger til sig selv og resten af bestyrelsen
a. Vi tager en runde hvor man hver især fortæller om sine forestillinger til arbejdet
Erik Bennett opfordrer til at man både synliggør sig udadtil og indadtil. Der er mange på
boformerne som ikke kender til SAND. Vi skal blive bedre til at samarbejde på kryds og tværs.
John Damgaard er nervøs for den kommende struktur i den offentlige forvaltning, og når
boformerne overgår til kommunerne. Han syntes SAND skal tage flere politiske opgaver: Vi skal
arbejde i de amtslige brugerråd og gøre opmærksom på sociale problemstillinger. Vi har højest 1½
år før den nye struktur er på plads, det er nu slaget skal slås. Johnny supplerer med at den
kommunale overtagelse formentligt vil øge forskellene mellem boformerne og den økonomiske og
sociale forskel indenfor vores gruppe. Jan L. spørger om det var en idé at tilbyde noget til gengæld
for at undgå nedskæringer. Ole Bjørn Kruuse har retssikkerheden på boformerne som sin kæphest.
Han vil bruge sine erfaringer som advokat til gavn for SAND og en øget retssikkerhed. Jan L.:
Ønsker mere fokus på hvad NU og SAND kan gøre for boformerne/beboerrådene. Han forventer en
udbygning af kontakter internt i gruppen. Som nytilkommen har han oplevet at der ikke var noget
der var for dumt at spørge om og en velvillighed til at inddrage ham. Det er han glad for.
Jørgen Jensen mener vi skal have mere fokus på de positive ting der sker. Han oplever at folk
kommer direkte fra de psykiatriske sygehuse og ind på boformerne i Nordjylland. Han mener det
kan være et forsøg på at blive hægtet på regionen fra amtets side. Han mener det er vigtigt at deltage
i møderne hver gang.
Ole Rudolf mener vi skal fortsætte det gode arbejde i arbejdsgrupperne, fastholde en åben dialog.
Vi skal huske på hvem vi er: Vi er hjemløse. Vi skal bruge vores principprogram og vi skal arbejde
for hele landet i SAND's bestyrelse. Husk at tage SAND-kasketten på, opfordrer han til. Ole vil
gerne mere ind i det politiske arbejde og vil gerne have en melding fra resten af bestyrelsen af hvad
de forventer af ham. Det vil give ham mere ro i sit arbejde.
Annagrethe vil være åben og parat til at gå i dialog. Hun vil gerne have flere landspolitiske opgaver.
NU skal bruge SAND's noget mere. Der er regionale forskelle og forskellige måder at løse
problemerne på. SAND kan formidle løsningsmodellerne. Vi skal øge samarbejdet med ligesindede
organisationer og styrke samarbejdet med Rådet for Socialt udsatte. Vi har to repræsentanter som vi
ikke har hørt meget fra mens de har siddet der.
Erik Hansen påpeger synliggørelsen og mener vi skal favne bredt. Vi skal søge andre muligheder
for at være sammen, fx være sammen en weekend hvor vi kan tænke tanker. Han ser to måder at få
politisk respons: Gennem embedsværket eller gennem politiske happenings som tvinger politikerne
til at reagere.
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Ole Eriksen er mest med for at lytte og lære. Har erfaring med det skrevne medie og hvis han kan
hjælpe med noget på det område vil han det.
Johnny Nielsen kalder på fælles fodslag i bestyrelsen, som i et arbejdsteam. Han er interesseret i et
bredere socialpolitisk område, vi skal ikke tænke for snævert.
Torben forklarer sine intentioner med at gå ind i SAND som personligt engagement og fordi han er
en ildsjæl. Desuden ser han det frivillige arbejde som en form for hjælp til selvhjælp. Hvis SAND
skal være en god organisation skal den være anerkendes og respekteres ud fra dyder som
samarbejde og udvikling. De frivillige skal bruge kræfter på at hjælpe andre med noget der ligger
ud over det økonomiske. Han vil også bruge SAND til at knytte nye sociale kontakter. Han ser
principprogrammet som en køreplan for SAND's arbejde; vi skal være bedre til at formidle de
budskaber det indeholder. Vi skal bl.a. deltage i alle de amtslige socialpolitiske debatter vi kan.
Conny ser en del mangler på boformerne. Dem vil hun arbejde for at udbedre.
Aksel opfordrer til at man har et bredt socialpolitisk sigte. – ser ud over gruppen af hjemløse og er
solidariske med udsatte grupper generelt. Han regner med at trække sig i løbet af året.
AG mener bestyrelsen skal blive bedre til at uddelegere opgaver og have tillid til at de løses
tilfredsstillende. Det er ikke flovt at bede andre om hjælp og bruge alle nærudvalgsmedlemmerne
noget mere. Desuden er det vores pligt at forbedre samarbejdet med Rådet (for socialt udsatte).
John siger, at Ask stadigvæk skal have styringen af projekterne, vi skal informere ham. Han mener
vi med fordel kan samarbejde med de samvirkende invalideorganisationer, de vil være positivt
indstillede over for det.
Der er enighed om at vi skal styrke arbejdsgrupperne og uddelegere opgaverne. Man kan altid hive
folk udefra ind i arbejdet, nedsætte undergrupper. Vigtigheden af at komme med i alle de råd og
udvalg det er muligt pointeres ligeledes. Ask skal være styrende og have informationer løbende
Aksel minder om at instruktøruddannelse er endnu et redskab for bestyrelsesmedlemmerne.
Rollerne som ambassadør, instruktør, underviser og tovholder vil blive styrket hos deltagerne.
Instruktørerne bliver landsorganisationens forlængede arm.
Med hensyn til den kommende struktur på det sociale område, mener Ask at vores synspunkter om
detailplanlægningen af de sociale opgaver kan vinde gehør. Vi kan med fordel påpege
problemstillinger og muligheder for tværkommunalt og statsligt samarbejde.
4. Arbejdsgruppernes fremtid
Nuværende grupper: Principprogram, Politik og PR (PPP); Vedtægter; Internt samarbejde;
Internationalt samarbejde; Kursus- og temadage; Synliggørelse udadtil.
Bestyrelsen skal overveje om den vil sætte Vedtægts-gruppen til at lave en forretningsorden og en
beskrivelse af valgproceduren ved stemmelighed.
Især arbejdsgruppen PPP diskuteres. Principprogrammet skal være fundamentet for gruppens
arbejde, ligesom det bør være for hele SAND's arbejde. Gruppen omfatter mange mennesker. Det
aftales at inddele den i undergruppe, der arbejder med delprojekter/underprojekter. Erik Hansen er
tovholder og indkalder straks til møde d. 11. juni i Videres lokaler, hvor vi kan diskutere projekter
og undergrupper. Her skal vi også diskutere SAND's syn på en ny offentlig struktur. Ole Eriksen
(interesse i PR og politik) og Johnny Nielsen vil gerne indtræde i gruppen. Folk fra nærudvalgene
og brugerrådene kan med fordel inddrages hvis der er behov for det. AG opfordrer til at gruppen
mødes mere hyppigt end tilfældet har været indtil nu.
Det diskuteres hvor Susanne Bægaard står med hensyn til arbejdet i SAND. Ask vil snakke med
hende om hvor vidt hun stadigvæk er interesseret i at være med i en eller flere arbejdsgrupper.
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Kursus- og temadage- gruppen kan godt begynde at tænke på næste års temadage og på kurser i
efteråret. Torben Høecke tilbyder at Ribe amts nærudvalg gerne vil afholde temadagene. Johnny
Nielsen og Ringkøbing amts nærudvalg har ligeledes ønsket at temadagene blev lagt i amtet.
Torben indtræder i gruppen og den arbejder så videre med hvor temadagene skal afholdes. Det er
vigtigt at det er nemt at komme til med offentlige transportmidler. Conny træder også ind i gruppen
mens Erik Bennett udtræder.
I den internationale arbejdsgruppe bliver Ole Rudolf tovholder i stedet for Steen Viggo Jensen, Erik
Bennett indtræder i gruppen.
Gruppen ”Synliggørelse udadtil” nedlægges. Medlemmerne ryger over i PPP (AG)
5. Opgaver i SAND
Ole Bjørn Kruuse vil gerne lave en konference om retssikkerhed. Vil have en forvaltningsretslig
specialist fra Århus Universitet med som oplægsholder. Han arbejder videre med ideen, sammen
med folk fra PPP-gruppen.
Aksel Beldring foreslår at arbejdsgrupperne afholder møde i den nærmeste fremtid og lægger en
plan for det fremtidige arbejde. Det er vigtigt at Ask hele tiden orienteres om gruppernes planer og
arbejde. Man kan lægge referater mm på hjemmesiden.
6. Konstituering af bestyrelsen
Erik Bennett foreslår Johnny Nielsen som næstformand hvilket vedtages enstemmigt. Ole Bjørn
Kruuse har også AG i tankerne som næstformand. Hun har imidlertid lovet sig selv og børnene at
tage den lidt med ro resten af året. Han tilbyder selv at tage sekretærtjansen, hvilket der også er bred
tilslutning til. Erik Hansen foreslår genvalg på kassererposten. Jørgen Jensen indvilger. Forslaget
støttes af resten af bestyrelsen.
7. Hvem skal deltage i bestyrelsesmøderne?
Diskussion om hvem der skal med til bestyrelsesmøderne går på fordelen af at have en bred
bestyrelse med suppleanter som straks kan træde ind hvis der er nogen som falder fra. Modsat
koster det mere at afholde bestyrelsesmøder, ligesom det tager længere tid når der er flere som skal
til orde. Formændene fra de NU som ikke er repræsenteret i bestyrelsen. Det drejer sig om Roskilde
amts formand, Steven; Ole Lilleby fra Frederiksborg og Ole Eriksen fra Fyn. Der stemmes: syv
stemmer for, en er imod og en undlader at stemme. Suppleanterne skal med til bestyrelsesmøderne.
8. Evaluering af generalforsamlingen
Der var en god forståelse for problemstillinger på hjemløseområdet til generalforsamlingen og et
godt sammenhold blandt deltagerne. Der udtrykkes ærgrelse over at der var nogle personer som
ikke højtideligholdte alkoholforbudet og drak i pauserne. Efterfølgende var de lidt mere villige til at
lufte deres meninger, især uden for talerækken. Hvis vi vil være seriøse udadtil skal vi også være
det indadtil påpeger flere. Der er enighed om at det hverken er Ask eller Aksel som skal tage fat i de
personer som ikke kan holde sig fra flasken under møder og andre arrangementer, det må
nærudvalgsformændene hvor den pågældende kommer fra klare.
AG stiller igen forslag om at man kan afholde GF i forbindelse med temadagene for herved at lære
hinanden og kandidaterne bedre at kende før afstemningen. Det velkendte argument om at den gode
stemning fra temadagene kan smitte af på GF blev fremført, lige som argumentet om at folk er flade
efter temadagene, og at den positive stemning, der afslutter temadagene, ville fordufte hvis man
også skulle deltage i en generalforsamling.
Ole Bjørn Kruuse så gerne at der blev diskuteret noget mere politik på GF, men ønsker ikke de to
ting lagt sammen.
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Poul Erik Falk fik 21 stemmer til GF, mens Jan Lauenstein kun fik 20 men fik tildelt en
suppleantpost. Poul Eriks højere stemmetal blev uheldigvis overset. Han er informeret om fejlen og
syntes på linie med bestyrelsen, at det er dybt beklageligt, men ikke noget man kan gøre noget ved
nu. Johnny Nielsen foreslår at man for fremtiden skal offentliggøre stemmetallene ved GF, hvor der
er flere øjne til at opdage en sådan fejl.
9. Indstilling af kandidater til Rådet for det frivillige sociale arbejde
SAND skal indstille kandidater til Rådet for det frivillige sociale arbejde. Rådet afløser
Kontaktudvalgsrådet, de offentlige repræsentanter repræsenteres ikke i det nye råd og antallet
skæres ned til 12. Vi må indstille tre personer. Ole Rudolf, AG og Torben Høecke indstilles. De
laver sammen med Ask indstillingen.
10. Mødekalender
Næste møde er d. 20. juli, igen d. 21. september og endelig d. 16. november. Alle møderne skal,
hvis det er muligt lægges i Odense, TAMU-centeret. Kl. 11.00 – 15.30. Ask arrangerer.
11. Eventuelt
Brugernes Bazar d. 4.-5- juni. Der er arrangeret bustransport til basaren. Det er LVS som står for
koordineringen, og det er til dem man skal tilmelde sig. Der er også overnatningstilbud, tilmelding
nødvendigt. Begge dele er gratis. Ask opfordrer til at så mange som muligt kommer.
Bruxelles: Ole Rudolf, Johnny Nielsen og Steen Viggo Jensen skal til Bruxelles d. 27. – 29. maj, til
en EU-fattigdomskonference. I år er der flere repræsentanter fra ministerrådet og kommissionen
med. Der vil være længere spørgetid hvor man kan spørge politikerne om deres holdning til dette og
hint. Det er besluttet at man skal arbejde mere målrette i år og fortsætte arbejdet på en konference
næste år. Vi skal passe på ikke at gøre hjemløshed og fattigdom til kun at være et spørgsmål om
”egen skyld”.
Ask har fået Else til at lave et årsregnskab for SAND. Det vil blive sendt ud til nærudvalg, boformer
og SAND's bestyrelse sammen med referat, formandsberetningen og en brugerhåndbog. Ask
præsenterer en liste over de midler vi har og hvad de skal bruges til ifølge bevillingerne. Den
vedlægges referatet.
Tips og Lotto: Ribe amts nærudvalg har fået bevilget 42.000. Det var det beløb der blev søgt om.
Ringkøbing NU har fået 25.000. Det samme har Århus NU. SAND har fået 150.000. Torben
Høecke har været til et fælles kontaktudvalgsmøde i Kolding. Her fik han en oversigt over midler vi
kan søge. Ole Eriksen henter nogen og sender dem til Ask, til videre formidling.
Bestyrelseskursus: Ask fremlægger en idé om at få professionel vejledning til bestyrelsen på et
weekendkursus. Der er enighed om at arbejde videre med ideen, evt. i samarbejde med Center for
frivilligt socialt arbejde.
Aksel Beldring takker af for i dag.
Bilag: regnskab (forside), puljeoversigt, budget, arbejdsgruppeoversigt.

4

