Bestyrelsesmøde, SAND, d. 14. april 2008
Deltagere: Jørgen Jensen, Torben Christiansen (SAND Nordj.), Per Kragh, Leif El (SAND
midtvest), Ewald Pohle (SAND Århus), Kristian Geisler, Pia Nedergaard (SAND Fyn), Bjarne
Rasmussen (SAND Sydvestjylland), René Holmgren (SAND Nordvestsj.), Stig Badentorph (SAND
Hovedstaden), Ask Svejstrup (sekretariatet), Niels H. Poulsen (Hjemløseteamet i Servicestyrelsens
udsattenhed)
Adbud: Johnna Erichsen
Ewald byder velkommen.
Ask nævner, at Stig har foreslået at mødes dagen før temadagene, altså d. 23.4.08 for at klare nogle
af de punkter vi ikke kan nå i dag. Det besluttes at mødes på Brogården kl. 12.
Vi tager så meget af dagsordenen som vi kan nå i dag og resten klarer vi d. 23.
1. Godkendelse af referat
Side 7 savnes stadigvæk fra mødet d. 13. marts. Den forsøges medsendt dette referat.
Stig spørger til diskussionen omkring Hus Forbi (HF). Ask gennemgår de 4 kritikpunkter der er tale
om og uddeler et notat, der opsummerer dem.
Geisler foreslår, at vi igen tager et ’dialogmøde’ med HFs bestyrelse.
I morgen er der HF møde, hvorefter vi ved meget mere. Her vil vi også behandler de 2 første
punkter, SAND syntes vi skal tale om. Vi samler op på debatten på et senere møde.
Torben C. vil gerne have at vi skelner mellem ham og Torben Høecke, så han ved hvem der tales
om.
I forhold til udpegelse af personer til SUS’ brugerpanel: Sjælland peger på Geisler.
Nordjylland peger på Torben C. Midtjylland har en afgørelse d. 29.4.
Henrik H. er repr. fra Hovedstaden.
Sydjylland har indtil d. 29. til at finde deres repræsentant. Pia og Bjarne taler sammen om hvem der
skal være SANDs repr. fra syden.
Geisler nævner, at frivillignetværket, som Frivillighed.dk lavede, er lagt over til nye medarbejdere. I
den forbindelse vil Kristian gerne overlade sin plads til en anden. Mest fordi han er flyttet fra
Odense, hvor Frivillighed.dk har hovedsæde. Vi ser hvad de finder på af arrangementer og finder en
ny repræsentant når de kommer med et udspil.
2. Snak om hvilken rolle man ønsker i bestyrelsen, samt konstituering
Ewald siger, at han gerne vil fortsætte med de poster han har, både mht. arbejdsgrupper, SBH og
dialoggruppen (dialoggruppen består af repr. fra Servicestyrelsen, Velfærdsministeriets
udsatteenhed og SBH), Sølysts bestyrelse osv. Lige nu er han ikke interesseret i at få flere
arbejdsopgaver. Han lægger op til at vi fordeler arbejdsopgaverne imellem os så meget som muligt.
Pia er åben for alt. Hun er kommet ind fordi Ega er gået ud, og vil meget gerne deltage mere i
SAND arbejde. Pia har også en del arbejdsopgaver i SAND Fyn, hvor de ikke altid er så mange
kampdygtige medlemmer.
Torben C. savner at komme med i noget mere. Han vil gerne bruge noget tid på arbejdsgrupper eller
eksterne udvalg. Torben C. har ingen mærkesager, men forestiller sig f.eks. i kursusudvalget.
Jørgen sidder i Skæve Huse udvalget og har været kasserer i de sidste 4 år. Han er også med i
styregruppen for NSJ; sidder også i HFs bestyrelse. Jørgen tager ikke mere end han magter og siger
hellere nej end at skulle melde afbud pga. for mange opgaver.
Stig er sekr. i SAND hovedstaden og sidder i Skæve Huse udvalget. Han vil gerne med i flere
arbejdsgrupper, konkret kursusudvalget og den internationale udvalg.
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Udslusning er noget Stig gerne vil arbejde mere med. Det syntes han vi skal arbejde videre med i
Skæve Huse gruppen. Desuden har han en fortid som kursusarrangør- og leder, så det vil han gerne
dyrke i SAND regi. Han savner også mere synlighed udadtil. Bare ved at slå på vores
kerneområder, har vi masser at gå i gang med.
Geisler sidder i Skæve Huse udvalget. Han har tidl. arbejdet med retssikkerhed. Han vil gerne
fortsætte i Skæve Huse udvalget. Geisler vil gerne have et lokalt udvalg op og stå nede på
Sydsjælland.
René er også i Skæve Huse udvalget og vil gerne fortsætte. Er også i det internationale udvalg; skal
bl.a. til fattigdomskonference i Bruxelles i år. Var også, sammen med Søs France, SANDs repr.
sidste år. René vil gerne udbrede SANDs arbejdsmetode til andre lande, da han syntes den er
rimelig unik. Han lægger også noget arbejde i det lokale udvalg. René sidder i arbejdsgruppen
omkring Brugernes Bazar. Ønsker ikke flere arbejdsopgaver for nuværende, hvis han også skal
udføre de eksisterende opgaver til sin egen tilfredshed. Selvom René er kontanthjælpsmodtager, er
han ikke jagtet vildt af jobcenteret, så han kan hellige sig SAND arbejdet helt og fuldt, mener han.
Bjarne arbejder lokalt. Han er åben for at gå ind i arbejdet, så vi skal bare sige til.
Per har meget brede skuldre, så vi skal bare læsse på. Han er også vild med det internationale
udvalg og skæve huse udvalget. Per arbejder med at få stablet et SAND udvalg i Vejle på benene.
Leif er kun med i arbejdsgruppen omkring SANDs eventuelle udflytning. Leif er politisk
interesseret. Han blander sig meget politisk for at sikre, at de hjemløse får et værdigt liv. Han har
gang i flere projekter i nærområdet om at få etableret udsatteråd. Hvis han skal med i et udvalg
mere, skal det være kursusudvalget. Sidder også i HF’s best.
Det nævnes, at det vil være en god idé ikke at skifte formand og næstformand på samme tid. Da
Ewald er valgt for to år, er det oplagt, at der vælges en næstformand, der kun har et år tilbage af sin
valgperiode.
René og Leif nævnes som emner som næstformand. Leif peger på René, så resten af bestyrelsen
følger denne opfordring og vælger René.
Jørgen Jensen vil gerne genopstille som kasserer og vælges.
Per efterlyser en funktionsbeskrivelse for kassereren. Man kunne bl.a. sige at kassereren skal
deltage i møder med revisoren.
Vi udskyder punkt 3 og 4 til mødet d. 23. Indtil da tænker også over punkter til en
funktionsbeskrivelse for kassereren.
5. Arbejdsgrupper i SAND
Ud over de 4 arbejdsgrupper, der er vedlagt indkaldelsen, er der en lille gruppe, der arbejder med at
se på nye kontormuligheder for sekretariatet. Vi har nogle visioner for SAND, som der ikke er plads
til at udfolde i de nuværende kontorlokaler. Der er dog ikke nogle aktuelle planer om at flytte fra
Huset.
De 4 udvalg fortsætter.
I skæve Huse udvalget er Torben H gået ud. Carsten Sørensen fra Kbh. er allerede inddraget i
gruppens arbejde og vil gerne fortsætte arbejdet.
Per vil også gerne deltage. René bliver formand.
Kursusudvalget har mistet Torben H og Ega. Stig, Pia, Torben C og Leif træder ind. Ask er
tovholder.
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Det internationale udvalg: Ega er trådt ud. Stig B., Per og Henrik P. har bedt om optagelse. De
optages. Tovholder er Stig.
Kvindegruppen: Gitte B er udtrådt. Pia overtager pladsen. Erik Hansen og Janne Nielsen fra Århus
er også med i gruppen. Hanne Ramsbøl er med i det omfang hun ønsker. Birthe bliver tovholder.
Vi taler om at lave en gruppe for de folk der sidder i udviklingsrådet. Leif bliver tovholder på
gruppen.
I syd er begge SAND repræsentanter i udviklingsrådet gået ud/flyttet. Ask undersøger om vi kan få
nogle nye folk ind. Pia og Bjarne snakker sammen om, hvem der kan blive de nye repræsentanter.
René nævner, at vi har slækket lidt på vores regionsarbejde. Det er gået lidt sløjt med at bibeholde
disse råd. Det er også et spørgsmål som udviklingsrådsgruppen tager op.
Der er afsat rigeligt med midler til at arbejdsgrupperne kan mødes lige så ofte de vil.
6. Rejsebilag
Ask gennemgår rejse – og udgiftsbilag og vejledningen til den. Det understreges, at alle udregninge
skal foretages og alle bilag vedhæftes.
Den udgave der ligger på nettet skal gøres skrivbar, så man kan udfylde den på PC’en.
Jette overfører penge en gang om ugen.
7. NSJ
Ask gennemgår de forskellige fordelingsmuligheder, der er beskrevet i det vedlagte notat. Model 4
vælges med 8 stemmer for. Der blev afgivet en enkelt stemme på model 3.
8. Bestyrelsesseminar
Der er ønsker om at arbejde med:
Langsigtede strategier. 5 eller 10 års planer.
Hvad skal SANDs kerneopgaver være? Hvordan skal vi nå dem?
Udviklingsrådene har været i gang et stykke tid. Hvad skal vi være opmærksomme på?
Vi kommer til at diskutere hjemløsestrategiens ønske om at komme videre fra boformerne efter 3 –
4 måneder. Handleplanen kommer også ind i billedet, med dens betydning for at man kan komme
videre fra en boform uden at få tilbagefald. Der er mange forskellige oplevelser med handleplanen
og hvordan de bruges, og især hvordan de ikke bruges. Det er et fåtal, der får lavet en handleplan.
9. Bisiddere
Vi skal have navne mm. for bisidderne på SANDs hjemmeside. Der er imidlertid nogle af
bisidderne, der ikke har lyst til at få deres navne offentliggjort. Stig har oprettet en portal på
Groupcare, hvor man kan melde tilbage mht. om man vil have sit navn offentliggjort. Et andet
formål med gruppen er at diskutere juridiske spørgsmål og dele erfaringer med hinanden.
Der har været 2 – 3 spørgsmål, der er blevet diskuteret.
Der er kommet en bisidderhåndbog fra Ole Olsen og hver bisidder har fået et ’legitimationskort’.
Frivillighed.dk laver nogle ekstra kurser i bisidning i efteråret. Leif holder øje med de nærmere
datoer og vil holde os informeret.
Der er igen ønske om at vi laver vores eget bisidderkursus fordi de i frivillighed.dk’s regi er
overtegnet nærmest før de udbydes. Kursusgruppen opfordres til arbejde videre med den idé. Og
ask spørger frivillighed om vi kan forhåndstilmelde os.
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Der er i hvert fald 4 bisiddere, der ikke er på nettet og derfor også svære at få fat på gennem
Groupcare. Det er Bjarne, René, Jørgen og Torben C.
Ask har talt med Sandy fra den sociale retshjælp om at uddanne vores bisiddere til sociale
managere. Det arbejder kursusgruppen videre med.
10. Mødedatoer
Brogården d. 23.4.08; 3.6.08 (Odense); uge 32 (bestyrelsesseminar i Finland); 30.9.08 (Odense);
25.11.08 (Odense).
11. Eventuelt
Per syntes det er et dårligt billede af bestyrelsen vi har på hjemmesiden. Vi aftaler at tage nye
billeder når vi kommer på Brogården. Per foreslår også at der kommer enkeltbilleder med navn ud
for.
Ewald takker for et godt møde.
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