Bestyrelsesmøde i SAND, d. 16. marts 2006
Deltagere: Ole Eriksen (Fyn), Niels Elbrønd (Kbh.), René Holmgren (Vestsjælland), Jørgen Jensen
(Aalborg), Kristian Geisler (Kbh/Fyn), Torben Høecke (Esbjerg), Ole Elbæk (VFC), Sofie Bay –
Petersen, Ask Svejstrup (ansatte)
Afbud: Johnny Nielsen, Ole Kruuse, Ole Rudolf
1. Valg af referent
Ask Refererer
2. Godkendelse af referat
Det diskuteres hvornår vi kan flytte ind i vores nye lokaler. Og hvornår vi skal male dem. Onsdag d.
5. og torsdag d. 6. males der og afholdes best. - møde. Ask forhører sig med overnatning på hotellet
og flytter mødet fra TAMU centeret, Odense til Røde Kors.
Lillian Singh, SVID skal inviteres til vores generalforsamling.
Under punkt 6 er der uklarhed omkring pressegruppe og visionsgruppe. Det er ikke det samme. Det
overvejes at nedsætte en visionsgruppe efter generalforsamlingen.
Der er endnu ikke afklaring på hvornår vores visionsseminar skal holdes. Der arbejdes med d. 8. –
10- maj. Der efterlyses en afklaring.
2.1. Aflysning af ordinær generalforsamling i Ringkøbing amt
Leif El har aflyst en ordinær generalforsamling pga. af manglende tilmeldinger. Torben har forhørt
sig hos en advokat. Det er en dybt ulovlig praksis, som burde have den konsekvens, at formanden,
evt. hele bestyrelsen, får et mistillidsvotum.
Leif El efterspørger hvordan han skal afholde generalforsamlingen.
Spørgsmålet er hvordan vi undgår en lignende situation i fremtiden. Det går ud over vores gode ry
og rygte. Omvendt skal vi ikke ud i nogen straffeekspedition, men burde give dem en hjælpende
hånd. De har formentligt ikke tænkt over hvilke konsekvenser det kan få.
Torben kontakter Leif og beder ham om at afholde generalforsamling inden udgangen af marts
måned, og oplyser ham om, at det er en ulovlig handling at aflyse en generalforsamling.
Eriksen tilbyder at være dirigent.
3. Fotoprojekt i Esbjerg
Fotografen fra Tour de Udsat, Tune, er sammen med værestedet i Esbjerg, i gang med at lave et
fotoprojekt. Frank Brodde, lederen af værestedet, søger støtte til projektet. Det kommer til at koste
ca. 100.000,00. Vil SAND støtte projektet økonomiske. Vi vil få del i det billedmateriale der
kommer ud af det, som vi kan bruge i et eller andet omfang. I NU, Esbjerg har man talt om at man
kunne lave en fotoudstilling på Brugernes Bazar. Formålet er at give et mere nuanceret billede af
hjemløse.
Hvis projektet kommer ud over rampen kan vi få en del opmærksomhed på det. Det er om at bide til
bolden, som Elbæk udtrykker det, når chancen er der.
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Niels og Jørgen påpeger, at der skal overholdes nogle etiske retningslinjer, f.eks. skal fotografen
spørge de pågældende om de vil være med på billederne før de tages.
Det er vigtigt at vise, at hjemløse har masser af ressourcer og livsmod. Det er ikke formålet at
udstille folk. De folk der kender fotografen mener ikke at der er nogen tvivl om, at fotografen vil
overholde de etiske retningslinjer.
Spørgsmålet er hvor meget vi kan/vil støtte ham med og hvordan den endelige aftale skal laves.
Vi påtager os at donere 10.000,00 (evt. 15.000,00 hvis det giver os væsentlige fordele) til projektet.
Vi skal have mest muligt ud af pengene. Ask laver aftalen med Frank.
4. Brugerindflydelse: Gode og dårlige oplevelser
VFC har nedsat en arbejdsgruppe, der skal hjælpe med at sikre en bedre implementering af
brugerinddragelse på boformerne. Der sidder 4 boformsledere, SANDs formand og landssekretær i
gruppen. Den skal finde frem til konkrete initiativer til hvordan man kan styrke brugerinddragelse.
Medlemmerne skal tilbage til deres bagland og forhøre sig om hvor brændpunkterne er, altså hvad
der vil være et tilbagevendende problem for inddragelsen, f.eks. det at det er et midlertidigt ophold.
Hvordan strukturerer man brugerinddragelsen på boformerne og hvilke emner har beboerne
indflydelse på?
Det fungerer, hvis nærudvalget hele tiden hjælper beboerne på boformerne med at få afholdt møder
og i det daglige arbejde. Det er vigtigt, at der er beboerråd på boformerne, og at ledelsen stiller krav
om at beboerne skal organisere sig. Det kræver omvendt også at ledelsen bruger rådet. Jørgen har et
eksempel fra Svenstrupgård omkring udformningen af rygepolitikken på stedet. Ledelsen kom med
et udspil som beboerne så skulle tage stilling til. Der var stor villighed til at gå ind i en dialog
omkring det og lytte til brugernes forslag.
Der skal inddragelse og ikke blot orientering til fra ledelsen. Det er nødvendigt, at der kommer en
lovændring så det præciseres, at der skal være et brugerråd på boformen, ellers bliver det for meget
op til lederens præmisser.
Der er steder, hvor man opfordrer beboerne til ikke at organisere sig fordi de i så fald ikke har tid til
at tage vare på sig selv. I virkeligheden et dække for, at man ikke gider at beboerne skal organisere
sig.
Der er flydende grænser for brugerinddragelse. Visse steder kan man ikke forestille sig, at brugerne
er med til at ansætte/fyre folk, andre steder kan man. Det samme gælder f.eks. kostplaner.
Der er delte meninger om hvorvidt det er en opgave for beboerrådet at være med til at ansætte folk.
Der er mange steder hvor økonomien ikke er til diskussion.
I modgangstider er det vigtigt med brugerindflydelse, hvis der ikke skal skæres meget ned. Det er
her vi skal være oppe på mærkerne.
Torben og Ask skal, på vegne af SAND, skrive et sammendrag inden 1. april. Hvis I får ideer inden
da, så skriv til dem.
5. Forslag til nye vedtægter
Når vi fjerner nærudvalg fra vores navn og bruger SAND, har vi et problem med vores fulde navn
sammenslutningen af nærudvalg i Danmark. Det eneste der er at gøre, er at undlade at bruge
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nærudvalg og nøjes med SAND. Bindestregen mellem SAND og udvalg eller ej diskuteres. Der er
delte meninger, men vi beslutter os for at skrive det uden punktum og samtidig slette
punktummerne mellem S – A – N og D.
Smårettelser til ”valgprocedure”: et ”s” i udvalgs, et ”mere” erstattes af ”flere”.
Den sidste del af sætningen ”hvis et SAND udvalg er repræsenteret….” afsluttes, ”kan udvalget
opstille henholdsvis 1 kandidat eller ingen kandidater.”
Sidste linie i § 5, skal rettes til: ”Bestyrelsesmedlemmer kan ikke være ansat som lønnede
medarbejdere.”
Ask renskriver og sender ud til bestyrelsen sammen med indkaldelse til formøde. Ask inviterer
Peter og orienterer ham om procedurer mm.
6. Godkendelse af funktionsbeskrivelser for landssekretæren og
informationsmedarbejder
Landssekretærens funktionsbeskrivelse godkendes, den dateres og sendes ud.
Vi skal være opmærksomme på at få lagt ”HK – arbejde” ud til VFCs studentermedhjælpere eller
råbe vagt i gevær hvis det tager overhånd.
Informationsmedarbejderens funktionsbeskrivelse godkendes, den dateres og sendes ud af
sekretariatet.
7. Emner til SANDs årsberetning
Det er bestyrelsens beretning, så hvis resten af bestyrelsen har noget, så kom med det. Eriksen vil
gerne have noget der peger fremad og samtidig signalerer, at bestyrelsesarbejdet skal tages
alvorligt. Vi er nået langt med vores udvalgsarbejdet, mener flere. Torben er indstillet på at komme
med nogle fremtidsønsker. Ask kommer med et udkast og Torben gør talen til sin egen. Den
fremlægges på bestyrelsesmødet umiddelbar før GF.
Der runddeles en opstillingsliste til SANDs bestyrelse. Der er ikke de store overraskelser.
Sønderjyllands SAND udvalg er ved at komme på fode igen. Der er to kandidater til bestyrelsen.
Vores gamle ven Jan er en af dem og i godt humør.
Det er kun Torben der stiller op til formandsvalget.
De praktiske foranstaltninger ordnes på formødet. SAND har 5 års fødselsdag. Der skal bestilles en
kage med logo, kæmpestor. Ask medbringer lightere, kuglepenne og vores to bannere.
8. Kommissorium for pressegruppen
Der er et ”ligge” som skal rettes til ”lægge”.
Kommissoriet diskuteres og godkendes.
Gruppen har ikke patent på udmeldinger. Sofie opfordrer til, at folk sender input til gruppen.
Landstræffet på St. D diskuteres. Der er tvivl om i hvilket omfang SANDs navn er brugt til
ansøgninger. Ask bliver pålagt at indhente oplysninger fra St. D.
Endnu engang vendes vigtigheden af at præge kommunerne, fordi de ikke ved noget om området.
9. Økonomi
Ask fremlægger regnskab og budget. Der er uklarhed om beløbet VFC har fået til
regnskab/revision. Det afklares før generalforsamlingen. Desuden budgetterer vi med et underskud
på knap 30.000. Vi har fået at vide af tilskudsadministrationen, at der ikke kan overføres midler til
næste år.
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10. Brevkasse i Hus Forbi med advokat
Hus Forbi/ SAND har fået en henvendelse fra en advokat (Tage) der gerne vil afklare juridiske
spørgsmål. Det diskuteres hvordan vi bruger ham bedst og hvor spørgsmål og svar skal bringes. Der
er fortalere for at lave en brevkasse i Hus Forbi. Han kan også få spalteplads på hjemmesiden og i
vores nyhedsbrev.
Der er enighed om, at vi skal bruge ham i alle henseender. Folk kan få en afklaring på et spørgsmål
umiddelbart. Det kan offentliggøres på hjemmesiden hvis det har generel relevans. Hus Forbi kan så
bringe nogle principielle spørgsmål og svar til torvs.
Sekretariatet laver en aftale med Tage og Hus Forbi om hvordan og i hvilket omfang vi kan bruge
ham.
11. SUS’ udsatte grønlænderprojekt. Skal SAND involvere sig mere
Geisler er med i SUS’ projekt. Han har været med på en landsturné og en række møder. De
overvejer at lægge projektet ud i privat regi, evt. os. Det drejer sig konkret om hjemmesiden.
Projektet har stadigvæk en del penge og en del arbejde, så det er ikke et akut problem.
Det vil formentligt kræve en del arbejde at vedligeholde hjemmesiden. Torben mener, at det må
være grønlændernes opgave at overtage projektet, f.eks. et grønlandsk hus. Der er imidlertid et
problem i at grønlændere er racistiske overfor deres egne når de er fulde.
Der er en organisation der hedder SAMMIVIK, som man håber på at kan blive stærkere.
Det aftales at SAND ikke skal gå ind i projektet. Kristian Geisler skal dog fortsætte med at være
aktiv i projektet, følge med i udviklingen og holde SAND informeret. Det er et prisværdigt stykke
arbejde.
12. Eventuelt
Bog: der er kommet en ny bog/hæfte, om samarbejdet mellem kommuner og de frivillige sociale
organisationer. Sofie opfordres til at skaffe eksemplarer til bestyrelsen.
Vi har planlagt et fælles nærudvalgsmøde d. 20. marts. Det har vi aflyst, til stor ærgrelse for Jens
Vestergaard. Vi har fælles nærudvalgsmøde igen i slutningen af maj.
Der er valgt en ny landsbestyrelse i sammenslutningen af boformer for hjemløse i Danmark. (tidl.
SBS § 94) bestyrelsen er sammensat med to repræsentanter fra hver region, en medarbejder og en
leder. Formand er Thomas fra Sølyst. Britta Wegner er næstformand.
Torben er blevet opfordret til at blive medlem af rådet for frivilligt socialt arbejde. SAND har
tidlige opstillet tre kandidater til rådet, hvor Torben var en af dem, men fik ikke nogen valgt.
Næste gang der er en der går ud af rådet, bliver Torben medlem.
Vi har mulighed for at udforme nogle forslag til socialministeren til hvilke tiltag der skal prioriteres
i den kommende handlingsplan. Torben runddeler et referat fra mødet. Der er deadline d. 15. april.
Vi tager spørgsmålet op på mødet d. 6. april.
Ask spørger om han kan bruge de interview Hanne har lavet i forbindelse med hans uddannelse i et
eventuelt projekt. Det må han gerne.
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