S.A.N,D.
Sammenslutningen af Nærudvalg i Danmark
Mødereferat bestyrelsesmøde.
Tid:

Tirsdag, den 16. november 2004, kl. 11.00

Sted:

TAMU-center Odense.

Deltagere:

Jan Lauenstein, Ole Eriksen, Erik Hansen, Torben Høecke, Ole
B. Kruuse, Jørgen Jensen, Ole Rudolf, Johnny Nielsen, Niels
Elbrønd, Ask Svejstrup, Ole Elbæk.

Afbud:

Anna Grete Thestrup, Ole Lilleby.

Bilag:

1. Indkaldelse af 051104
2. Fremtidsværkstedet (16.11.04/thø)
3. Hvordan ser……(16.11.04/thø)

________________________________________________________________________
Ad 1.
Johnny fører orden og Ole Kruuse pennen.
Ad 2.
Referatet godkendtes med følgende rettelser/tilføjelser:
Thomas Hyges ansættelsesforhold, der er bragt til ophør, er med hjemløsehuset (ikke Hus
Forbi).
Ombold/Dalhofsminde. Utilfredsheden og dermed afbrydelse af deltagelse i arrangementet
deltes af Dalhofsmindes deltagende beboere.
Ask har drøftet hændelsen med Karina fra Hus Forbi, der vil vende tilbage med et udspil
Episoden har endnu ikke været genstand for drøftelse i Hus Forbis bestyrelse.
Ad 3. Fremtidværkstedet.
Torben gennemgik projektet (bilag 2) på OHP.
Ideen er inspireret af et tilsvarende arrangement i Grønlænderforeningen i Esbjerg, der
var en ubetinget succes. Han forestiller sig et deltagerantal på 20-30, og at arrangementet
skal løbe af stabelen i februar 2005.
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Ole Rudolf kan godt se en terapeutisk værdi i ideen på grund af dens uforpligtende
karakter.
Jan var skeptisk med hensyn til om arrangementet ville frembringe bæredygtige ideer,
som ikke ville fremkomme alligevel i de fora, der allerede er aktive i SAND, men ville ikke
modsætte sig at planen nyder fremme.
Ask pegede på at øjemeddet er på linie med det der søges tilvejebragt ved det
”visionsseminar”, der planlagt efter næste generalforsamling.
Bestyrelsen anbefalede, at Torben arbejder videre med planen. Datoerne 2. og 9. februar
2005 reserveredes til formålet.
Ad 4. Økonomi.
Ask redegorde for situationen. Der er projekteret med en likvid ejenkapital pr. 31.12.04 på
kr. 200.000. Beløbet er ultimo okt. Kr. 473.000. Dette beløb vil blive korrigeret med endnu
ikke bogførte udgifter samt forventede udgifter til pjecer og brugerhåndbog.
Torben foreslog med bestyrelsens tilslutning at der hyres professionel bestand til
opdatering af hjemmeside.
Ad 5. SAND fremtid,
Ole R. lagde for. Han ledende synspunkt er at SAND er/bliver en slagkraftig organisation,
hvis synspunkter vil finde gehør hos de ledende aktører på det socialpolitiske område.
Torben gennemgik på OHP ”Hvordan ser …….(16.11.05/thø), bilag 3.
Erik Hansen stilled i udsigt, at han vil indkalde PPP-arbejdsgruppen i begyndelsen af det
nye år.Det tilsiges også på grund af situationen omkring kommunalreformen.
Ole K. pegede på betydningen af ”medlemspleje”.
SANDs geografiske organisation efter kommunalreformen drøftedes.
Ask og Ole Elbæk mente ikke, at de nuværende nærudvalg vil kunne opretholde deres
eksistensberettigelse.
Jan redegjorde for ideer og tiltag på initiativ af Torben for etablering af et institutionaliseret
sammenarbejde (regionalråd) mellem nærudvalgene i Ribe, Sønderjyllands (herunder rest
Vejle) og Fyns amter.
Situationen efter Aksel drøftedes. Han opgave med hensyn til organisering af afholdelse af
tillidsmandskurserne overtages af Ask. Der vil blive behov for aflastning af Ask.
Bestyrelsen er positiv med hensyn til ansættelse af kontorhjælp og anskaffelse af nye
lokaler udenfor hjemløsehuset.
Ad 6. Opgave til PPP-gruppen.
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Der fremkom ikke bemærkninger, der gav anledning til referat.
Ad 7. Statistisk materiale.
Ole Elbæk: Der kan være behov for registrering af deltagelse i SANDs/nærudvalgenes
aktiviteter. Bestyrelsen er indforstået med at en sådan registrering standardiseres. Ole
Elbæk går videre med sagen.
Ad 8. Salg af T-shirts.
SAND T-shirts skal kunne købes til kostpris. Salg og distribution: VFC, Esbjerg.
Ad 9, 10 og 11.
Der fremkom ikke bemærkninger der gav anledning til referat.

Esbjerg, 050105

Ole Kruuse
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