Bestyrelsesmøde, SAND, d. 15. april 2005, referat
Deltagere: René Homlgren, Ole B. Kruuse, Ole Rudolf, Erik Hansen, Johnny Nielsen, Ole Eriksen,
Torben Høecke, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Annagrethe Thestrup, Ask Svejstrup.
Afbud: Jan Lauenstein, Kristian Geisler
1. Valg af dirigent og referent
Ole Rudolf dirigerer og Ask refererer
2. Godkendelse af referat.
Referatet godkendes uden kommentarer
3. Opgavebeskrivelse for bestyrelsesmedlemmer
Punktet er sat på for at få diskuteret hvad de forskellige poster indebærer og hvad det vil sige at
være i bestyrelsen. Det er ærgerligt, hvis der er forskel på de forventninger bestyrelsen har til posten
og det den valgte lægger i det. Det er især næstformandsposten det er aktuelt for. Det bør være
indholdet i posten, vi vælger manden efter, frem for den valgte vi indretter posten efter.
Forretningsordenen, som også blev behandlet på forrige bestyrelsesmøde diskuteres.
Under punkt 3. i forretningsordenen diskuteres det, hvor vidt man skal være fuldtallige for at få et
punkt på dagsordenen. Formuleringen vedtages.
Kruuse har stillet forslag om en formulering om, at suppleanter har møderet og skal have referat
mm. tilsendt. Og at forretningsorden gælder for et år af gangen. Der er enighed om, at suppleanter
skal være med til møderne og skal informeres på linie med bestyrelsesmedlemmerne. Det besluttes
at Kruuses formulering tilføjes.
Det diskuteres, om man kan indkalde en erstatning fra et nærudvalg hvis et bestyrelsesmedlem fra
pågældende nærudvalg er ”gået død”. Formålet er at sikre at alle nærudvalg har en repræsentant til
SANDs bestyrelsesmøder.
Det besluttes at lave en formulering til forretningsordenen, som lyder: ”Hvis bestyrelsen skønner, at
der er et givet medlem, som ikke vil eller kan deltage i bestyrelsesarbejdet, indkaldes et andet
medlem fra pågældende nærudvalg for at sikre, at alle nærudvalg er repræsenteret i SANDs
bestyrelse.”
Efterfølgende diskuteres det hvor vidt man skal kontakte Jan Lauenstein i forhold til hans
overvejelser omkring sit engagement i SAND. Spørgsmålet er, om han skal kontaktes og informeres
om bestyrelsen ønske om, at nærudvalget for Sønderjyllands amt er repræsenteret. Indtil han
beslutter sig for om han vil deltage i arbejdet eller ej, vil bestyrelsen have repræsentation fra
nærudvalget ud fra en begrundelse om, at det er vigtigt at bevare den geografiske repræsentation, og
holde alle nærudvalg informeret om bestyrelsesarbejdet. Ask kontakter Jan for at meddele vores
beslutning.
Funktionsbeskrivelse for SANDs formand.
Der udleveres en beskrivelse for formanden. Den diskuteres. Der er lidt tvivl om det skal være
formandens ansvar, at sørge for at uddelte bestyrelsesopgaver bliver gennemført. Det kunne også
være næstformanden som sikrer det. Det besluttes at slette formuleringen. Formanden får i stedet
medansvar som det er beskrevet senere.

Også ansvaret for om budgetterne følges får opmærksomhed. I praksis er kassereren med inde i
billedet i forhold til budgettet og det er desuden hele bestyrelsens ansvar, at man har styr på
økonomien. Formuleringen fastholdes. I stedet for at være ansvarlig for at ”nødvendige udvalg
dannes”, erstattes formuleringen af ”at uddelegere opgaver”.
Sætningen: ”at eventuelle grupper dannes i offentligheden med interesse for SAND.” slettes.
Beskrivelserne er både en hjælp til formanden, især hvis der kommer en ny, og en hjælp til alle
andre, som skal samarbejde med formanden. Og det er en hjælp til nye folk i bestyrelsen.
Funktionsbeskrivelse for SANDs næstformand.
Sætningen ”at organisationen udvikles gennem nye tiltag” bliver en formandsopgave. Til gengæld
overtager næstformanden ansvaret for ”at politikker udvikles og gennemføres.” Herved er
formanden mere visionær og tegner foreningen og næstformanden bliver mere en arbejdshest som
skal sørge for at visionerne udvikles og gennemføres i SAND.
Det er ikke kun arbejdet mellem ad-hoc udvalg og bestyrelsen, som skal koordineres. Det er en
generel koordination. Derfor slettes ”ad hoc”.
Det diskuteres, hvor vidt næstformanden skal være behjælpelig med at løse interne problemer i
nærudvalgene. Er det at tage nærudvalgets arbejde fra dem og en opgave for SAND, eller er det at
blande sig unødvendigt?
Lokalt og regionalt skal man have en mulighed for at henvende sig til SAND, enten beboerråd eller
nærudvalgsfolk. Det besluttes at lave en formulering som hedder ”at være behjælpelig i
nærudvalgene hvis de har problemer.”
Medansvaret for at vedtagne budgetter følges, er specielt formandens og kassererens. Det er hele
bestyrelsens og ikke i højere grad næstformandens ansvar. Det slettes derfor.
Spørgsmålet er, om næstformanden har et medansvar for at dialogen med landets boformer er
intakt. Nogle nærudvalg føler at de bliver røvrendt hvis SAND går udenom et nærudvalg ved at
besøge ”deres” boformer, mener Annagrethe.
Torben renskriver beskrivelserne og Ask sender dem ud med referat og forretningsorden.
4. Konstituering af bestyrelsen
Valg af næstformand.
Kruuse opfordrer til at Johnny fortsætter. Johnny vil gerne fortsætte som næstformand, men mener,
det er nødvendigt for ham at have adgang til Internettet i hjemmet.
Vi har en principiel beslutning om at vi ikke finansierer internetforbindelser mm. Det diskuteres i
hvilke tilfælde vi dispenserer for vores principper, hvad der skal til og hvilke udgifter, der kan
dækkes.
Johnny Nielsen vælges enstemmigt som næstformand.
Valg af kasserer.
Ole R. vil gerne have Jørgen som kasserer. AG supplerer med rosende ord. Han vælges enstemmigt.
Valg af sekretær
Ole Eriksen foreslås som sekretær af flere. Ole Eriksen vælges enstemmigt.
Der er en principiel diskussion vi skal afslutte. Den nyvalgte næstformand, Johnny, mener at hans
hverv er svært at udføre, hvis han ikke har en internetforbindelse. Der er en principiel modstand i, at
vi skal bevilge en internetforbindelse til næstformanden. Det besluttes at bevilge den billigste

internetforbindelse i en prøveperiode på 6 måneder. Samtidig opfordrer vi nærudvalget i
Ringkjøbing amt, til at søge nogle penge, så de selv kan betale for forbindelsen.
5. Fremtidsværksted
Der er aftalt et møde, hvor de to konsulenter Flemming og Susanne (de kørte fremtidsværkstedet),
og Ask, Torben og Ole E. mødes d. 11. maj hos Eriksen og drøfter indholdet af et to-dages seminar
d. 25. – 26. maj, hvor der skal arbejdes videre med fremtidsværkstedets resultater. Det vedtages at
Brogården skal være vært.
6. Hvad skal Ole R. fremføre af ønsker overfor folketingets socialudvalg d. 21. april
Der skal slås på, at der skal laves et regionalt råd for socialt udsatte. Vi skal sammen med andre
udsatte grupper have en plads i et råd, som kan udvikle området, komme med kritik osv. De skal
have nogenlunde samme beføjelser og opgaver som Rådet for socialt udsatte. SBS § 94 foreslår et
sådan råd; vi kan så bakke det op. Vi skal ikke nødvendigvis have samme mening. Der skal
indhentes noget materiale, der kan gøre os klogere. Den specifikke sammensætning af rådet kan
diskuteres senere, men det er vigtig at brugerorganisationerne får pladser i rådet.
Torben spørger, om vi har brug for en platform, som er lidt bredere, hvor vi med andre ligesindede,
hvor vi kan diskutere brede og fælles emner, tanker og idéer. Et kommunalt forum, som SAND kan
tage initiativ til. Det sociale brugerråd og socialpolitiks forening er sådanne platforme. Der er
enighed om, at vi har brug for sådanne fællesskaber, men det er ikke nødvendigvis os, der skal tage
initiativ til at oprette dem. De skal nærmere oprettes i fællesskab med andre organisationer og det er
ikke noget, der skal tages med til socialudvalget.
Kvaliteten på boformerne skal sikres. Spørgsmålet er, om en minimumsstandart lægger op til en
sparemulighed for de boformer, der her et højt niveau. Staten skal have hånd i hanke med
kvaliteten. Der skal ikke bevilges penge fra staten, hvis ikke kvaliteten opretholdes. Eriksen mener,
at vi skal stille spørgsmål om, hvor dårligt vi kan tillade at behandle folk i et velfærdssamfund.
Kvalitetssikring er ikke spise folk af med bad, mad og vask (bmv-modellen). Der skal udvikles
bedre tilbud.
Ask og Ole laver talen færdig.
7. Diskussion af Hus Forbi
I stedet for at tage en principiel diskussion om hvordan vi kan bruge Hus Forbi mere konstruktivt
bliver det en diskussion af det ”statusskrift” Thomas Hye har vedlagt indkaldelsen til mødet. Det er
især spørgsmålet om salgsfremstød i provinsen og udvidelsen af antallet af numre fra 7 til 12 på et
år.
Ole Eriksen spørger om Aalborg har lyst til at se københavnske sælgere i Nordjylland. Det har de
ikke. De vil slet ikke se Hus Forbi deroppe. Dårlige erfaringer i form af fulde sælgere fra
København har man ikke lyst til at gentage. Jørgen mener, at man kun kan gribe forstyrrende ind i
avissalget hvis man laver en kampagne i Aalborg.
Århusianerne er som sådan positivt indstillet overfor, at man laver et fremstød i Århus. Man har
bare ikke nogen mulighed for at hjælpe til.
Eriksen vil gerne have opbakning til at opfordre til, at man laver en redaktionsgruppe, som er med
til at bestemme, hvad der skal i avisen. Som det er nu, er det Thomas som bestemmer, hvilket ikke
er særlig demokratisk.
Kristian Geisler er suppleant i Hus Forbi og nu da Damgaard er væk, træder han ind. Ole E. har fået
internetforbindelse og har nu mulighed for at rette artikler til, hvis vi har skrevet noget, og sende

tingene frem og tilbage til resultatet bliver spiseligt for alle parter, ikke mindst for Hus Forbis
redaktion. Mailadressen er eriksen@vip.cybercity.dk.
Torben vil gerne diskutere om en månedlig udgivelse er vejen frem for Hus Forbi. Torben syntes at
vi gambler for meget på en gang, hvis vi både satser på salgsfremstød og samtidig satser på at lave
en månedsavis.
AG ser et problem i at det ikke længere er brugernes avis.
Eriksen mener vi skal have indflydelse på hvad der skal med i avisen og tage en prøveperiode frem
til generalforsamlingen.
Jørgen siger, at inden de kommer med deres 12 numre om året, skal de komme med deres tasker og
alle de andre ting de har lovet os. Der er stof nok til 12 aviser.
8. Bruxellestur
Som vanligt skal SAND sammen med repræsentanter fra Kofoed Skole til et fattigdomsseminar i
Bruxelles til sommer. Ole og Johnny har været til to formøder, hvor man er blevet informeret om de
temaer og emner, der skal arbejdes med. Kofoed skole skal med derned med tre repræsentanter. De
kan dagligt sidde og diskutere. Ole og Johnny skal mødes på Oasen i Herning for at diskutere hvilke
holdninger og emner vi vil fremkomme med. Man er velkomne til at komme med inputs til de to.
De sender det materiale de har fået rundt til os så vi kan blive inspireret. 10.-11. juni er turen
berammet til.
9. Tour de Udsat med LVS
Ask vil gerne have rykket holdet til København. Der vil være mere styring på det og give folk mere
sammenhold. Han ønsker, at der kommer nogle folk med fra bestyrelse, bl.a. Rudolf. Nærudvalget i
København vil gerne påtage sig at tage styring på projektet. Ask får lov til at arbejde videre med
projektet som han vil. Rudolf lover at tage med.
10. brugernes Bazar
Hvad vil vi bruge den til? Der er lavet en følgegruppe med LAP, SVID og SAND. Stedet er
fundet, det er midt inde i byen, men der er ikke plads til noget som helst, mener Hansen. Han ser
gerne, at det bliver et andet sted.
Vi skal til møde i den nærmeste fremtid, hvor vi arbejder videre med ideen. Der skal laves en fælles
åbningstale for brugerforeningerne. Bazaren bliver rent fysisk mindre end sidste år, der skal f.eks.
kun være tre til fire telte og det afvikles på en dag. Formålet er det samme som sidst: At høre
brugernes ønsker og behov. Sidste år havde det ikke meget med socialpolitik at gøre, lyder det fra
flere sider.
En folkets talerstol, er en idé man kan forfølge. Man kan lave nogle plancher over hvad der er af
tilbud på boformerne, priser osv.
Der kommer også forslag om at lave en stor plakat med Danmarkskort hvor nærudvalgene er
aftegnet. Man skriver, hvem man arbejder sammen med og hvordan man arbejder.
SAND skal profileres i Århus. Bestyrelsen bakker op om idéen. Nærudvalget i Århus skal ingen
udgifter have ved dagen.
11. EVT.
Ask sender klippekort til bestyrelsesmedlemmerne fra Odense til deres bopæl hvis de ikke oplyser
andet. Ringkjøbing amts nærudvalg har fået kontakt til Per Ørum Sørensen, nyvalgt
folketingsmedlem for de konservative. Satser på at mødes med ham på et tidspunkt.
Rudolf lukker mødet.

