Bestyrelsesmøde i SAND d. 16. marts 2004, Odense
Deltagere: Erik Bennett, Ole Rudolf, Annagrethe Thestrup, Ole Kruuse, John Damgaard, Jørgen
Jensen, Steen Viggo Jensen, Aksel Beldring, Ask Svejstrup.
Afbud: Susanne Bægaard
1. Valg af dirigent og referent
Aksel dirigerer og Ask refererer.
2. Godkendelse af referat
Annagrethe, som ikke var med ved sidste møde, vil gerne vide om Staten (Socialministeriet) ikke
støtter nærudvalgene mere. Det gør socialministeriet ikke. Det er den egentlige drift, de ikke mener,
er statens opgave at give penge til. Det må man klare ude i amter og kommuner. Lokale projekter
kan stadigvæk støttes. Man er blevet mindre villige til at støtte, men omvendt får man ikke midler
hvis man ikke søger, som Erik udtrykker det.
Aksel siger, at det er vigtigt at nærudvalgene holder presset på amter og kommuner, og til stadighed
søger. De skal vide at det er deres ansvar at støtte lokalt.
Annagrethe foreslår, at SAND går ind og opretholder opstartsstøtten til nye nærudvalg efter
formidlingscenteret ikke længere har mulighed for at gøre det, som referatet siger. Endelig mener
hun, at man godt kan lægge temadage og generalforsamling sammen. Ved sidste møde besluttede vi
at holde disse adskilt. Diskussionen kan gentages næste år.
Ole Kruuse mener, der er et ualmindeligt pænt stykke arbejde Susanne laver med referatet og han er
ked af, at hun ikke er her i dag. Han opfordrer til at vi får hende ind i bestyrelsen på en eller anden
måde. Han tilføjer, at det ikke, som det står i referatet fra sidste møde, er Ole Kruuses forslag til
vedtægtsændringer, det er hele arbejdsgruppens forslag. Endvidere vil han præcisere, at det var Ole
Rudolf som skar igennem ved sidste møde. Referatet godkendes i øvrigt.
3. Hvem indstiller SAND til Hus Forbis bestyrelse?
John Damgaard og Erik Bennett (suppleant) opstilles for Sjælland. For Jylland opstiller man Torben
Høecke og Bjarne Andreasen (suppleant). Man kan ikke se nogen oplagte kandidater fra Fyn, som
kan repræsentere SAND. Der kommer en ekstraordinær generalforsamling i efteråret. Forhåbentlig
har man fundet nogle kandidater til den tid. Der er enighed om indstillingerne.
4. Generalforsamling
A. Vedtægter og valgprocedure, nuværende og bestyrelsens forslag.
Ask forklarer forskellen på de to valgprocedurer. Hvis vedtægtsforslaget går igennem opstilles
kandidater til bestyrelsen og til suppleantposterne på en liste, og der skal sættes 12 krydser i alt. Et
for hvert bestyrelsesmedlem (8) og et for hver suppleant (4). Der kan kun sættes et kryds ud for en
person. Hvis det er de gamle vedtægter, der bliver gældende, bliver der, som sidst, to forskellige
lister; en til kandidaterne til bestyrelsen og en til suppleanterne. Der kan kun sættes et kryds på hver
liste ved denne valgprocedure. Der er formandsvalg under alle omstændigheder. Ole Rudolf er
eneste kandidat, så der bliver fredsvalg.
Aksel opfordrer bestyrelsen til at huske på at støtte op omkring deres eget forslag. Det vil hjælpe os
i fremtiden, ikke at skulle bruge tid på at diskutere vedtægter op til og under hver
generalforsamling.
B. Indkomne forslag
Der er ikke kommet nogen forslag. Der er endnu 7 dage tilbage før fristen udløber.
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C. Formandskandidater
Ole Rudolf er eneste kandidat, som er indstillet af sit nærudvalg. Det er derfor også unødvendigt at
skrive ham på listen over bestyrelseskandidater.
D. Bestyrelses- og suppleantkandidater
Ask gennemgår listen. Den vedlægges.
E. Praktiske forhold: Stemmetællere, dirigent, udlevering afstemmesedler osv
Steen Viggo Jensen og Ole Elbæk (VFC) bliver stemmetællere. De udleverer sammen med AG
også stemmesedler ved ankomst og noterer navne og boform på de fremmødte. Bestyrelsen mødes
kl. 10.00 og ordner praktiske forhold, diskuterer det sidste og spiser en frokost kl. 11.30. Ask
minder dem om det pr. brev og ordner det praktiske (laver lister over boformer og nærudvalg med
plads til at skrive navne ind, samt bestiller mad). Ole Kruuse holder den åben mht. deltagelse fra kl.
10.00. Han skal måske følges med resten af Ribe amts delegerede.
Ole Rudolf holder generalprøve på bestyrelsens tale til generalforsamlingen. Kommentarer:
- Overlevelsesturen skete i samarbejde med NU- Ringkøbing amt. Det bør nævnes.
- Det skal nævnes at sekretariatet har ansat Ask på fuld tid.
- Vi nævner alle seks arbejdsgrupper, ikke kun de vigtigste.
- Slå hårdere på at der mangler boliger til udsatte, uddyb problematikken.
Talen godkendes.
5. Temadage og kurser. Hvor står vi?
A. LVS-kurser
Ask gennemgår det næsten færdige kursushæfte. Der er tre LVS-kurser, et kursus SAND og LVS
laver i samarbejde, et tillidsmandskursus, et kursus om argumentation, formidling og journalistik,
og et oplevelseskursus (overlevelseskursus). Desuden tilbyder SAND PC- undervisning til
interesserede, enten i grupper eller til enkelte, og der kan ydes faglig støtte til at stable lokale kurser
på benene. Kursuskataloget kommer på gaden i slutningen af ugen eller i begyndelsen af næste
sammen med indbydelsen til temadagene. Instruktørkurset, det vi laver sammen med LVS
henvender sig ikke kun til boformsområdet, det er bredere. Og det er mere fokuseret på at uddanne
folk til at lære fra sig end f.eks. tillidsmandskurset, selvom det kommer til at omhandle nogen af de
samme temaer. John omtaler den brugerombudsmand man har ansat i Storstrøms amt. Han er ikke
nogen nikkedukke selvom han er ansat af amtet, han er brugernes mand. Det vil være oplagt at
knytte nogle af dem som har gennemgået instruktøruddannelsen op til sådan en mand, foruden til
Ask.
B. Temadage
Trine Mølgaard, som har lavet en serie på fire udsendelser om hjemløse, står for indholdssiden den
første eftermiddag. Flemming Leth vil komme og fortælle om sin opvækst på børnehjem og om sit
liv på godt og ondt. På 2.-dagen går formiddagen som vanligt med at udvikle ideer i nærudvalgene
ud fra de inputs man har fået på førstedagen. Det efterfølges af plenum hvor gode ideer og
inspiration udveksles. Der bliver formentligt stand-up-show til afslutning.
Det bliver en hård maj måned i år, med temadage, bestyrelsesmøde, instruktørkursus og
tillidsmandskursus.
6. 70.000 fra UDD, frigiver tidligere båndlagte midler, hvordan skal de bruges?
Vi har et par huller i budgettet, Instruktørkurset og Argumentation, formidling…. mm. Derudover
skal der være lidt den nye bestyrelse kan jonglere med, hvis de har nogle gode ideer.
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7. Brugernes Basar
Erik oplyser, at der vil være en artikel i næste nummer af Hus Forbi der fortæller om Brugernes
Basar, som Rådet for socialt udsatte arrangerer. Det er vigtigt at SAND markerer sig på basaren.
Både Ribe amts nærudvalg, Nordjyllands NU og Københavns NU vil gerne stille arbejdskraft til
rådighed. Svenstrupgård har et rammeværksted, som kan inddrages hvis der skal laves nogle større
bannere el.. lign. Aksel foreslår at man laver nogle sketches, som beskriver hverdagen for hjemløse.
Det foreslås at lave plakater, som viser fremtidsudsigterne for hjemløse.
Som vi har talt om ved andre lejligheder, skal vi have lavet en plakat (eller en serie) som profilerer
os. Vi har endnu ikke fået nogen i vores egne rækker til at komme med forslag. Der skal
professionelt hjælp til hvis vi skal nå det til 4. juni (Brugernes Basar). Det besluttes, at Ask går
videre med ideen til relevante designstudier og lignende, for at høre om de kan lave det for os.
Kunstnerne i egne rækker skal der stadigvæk holdes en dør åben for.
8. Møde i Bruxelles, hvem skal med?
Kofoed skole har bedt Ole Rudolf om at udpege to personer som skal med til Bruxelles. Det er
fattigdoms og hjemløsekonferencen, som vi også deltog i sidste år, de skal med til. Det foreslås at
Johnny og Ole Rudolf tager af sted. Ole fordi han var med sidste år og kan følge arbejdet op derfra,
Johnny fordi det er vigtigt at nærudvalgene også repræsenteres. Deres nærudvalg er i fremgang, så
han er en oplagt kandidat. SV er også et godt bud, og han undrer sig over, at han ikke skal med. Han
vil prøve at høre om rådet kan sende ham af sted. Vi har brug for så mange kræfter dernede som
muligt. Det er hårdt arbejde, siger SV.
Det besluttes at sende Ole Rudolf og Johnny Nielsen af sted.
9. EVT
Aksel roser de to nyhedsbreve Videre og Esbjerg Nærudvalg har sendt rundt. SAND har grund til at
være misundelige. AG har lovet at rose vores hjemmeside fra Jørgen, en IT-mand der er tilknyttet
Videre.
Aksel Beldring takker for et godt møde
Ask, referent.
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