Bestyrelsesmøde i Sand, Odense, den 20. juli 2004.
Deltagere: Niels Elbrønd, Ole Lilleby, John Damgaard, Jørgen Jensen, Annagrethe
Thestrup (AG), Ole Rudolf, Jan Lauenstein, Bjarne Andresen, Torben Høcke, Ole B.
Kruuse, Aksel Beldring (konsulent), Ask Svejstrup (landssekretær).
Afbud: Ole Eriksen og Steven Pedersen.
Gæst: Jørgen Anker (RUC).
1. Valg af dirigent og referent.
Johnny valgtes til dirigent og Ole B. ditto som referent.
2. Godkendelse af referat.
Referat vedrørende bestyrelsesmøde den 20. maj 2004 godkendtes uden
bemærkninger.
3. Rådet for det Frivillige Sociale Arbejde, m. v.
Der er ikke indvalgt medlemmer med tilknytning til SAND.
Ask udtalte, at rådet er så bredt sammensat, at SAND interesser vil kunne tilgodeses
gennem rådet.
I øvrigt gik diskusionen på, om rådets sammensætning er rimelig.
Jørn og John var temmelig skeptisk. Det er de store etablerede organisationer, der har
fået repræsentanter indvalgt. SAND drukner. Ingen er de indvalgte repræsentanter er
sociale brugere.
Torben opfordrede til at forsøge at få det bedste ud af situationen og vil for sit eget
vedkommende udnytte sin personlige kontakt til Diana Mose Olsen.
AG støttede dette synspunkt og pegede på, at SAND er en relativ ny organisation og
trods alt repræsenterer en relativ begrænset brugerkreds.
Ask optager kontakt til rådets formand med henblik på drøftelse af om og i givet fald
hvordan SAND kan bruge rådet. Ole R. bistår i fornøden fald.
4. Lodtrækning til posterne som suppleanter til bestyrelsen.
Lodtrækningen artede sig således:
1. suppleant: Bjarne Andresen
2. suppleant: Niels Elbrønd
3. suppleant: Jan Lauenstein.
5. Strukturreform.
a. Hvad sker der og hvordan reagerer vi?
Ask omdelte eksemplarer af den mellem regeringen og Dansk Folkeparti indgåede
aftale.
Der er enighed om, at bortset fra de allerstørste kommune vil de savne resuorcer og
politisk forståelse for håndtering af § 94 området, og at dette derfor bør ske i regi af

regionerne.
Ask udtalte, at aftalen er tvetydig med hensyn til placeringen af § 94 området, men at
kommmunerne i hvert fald vil "få en finger med i spillet".
Torben mente på grundlag af de signaler han har opfanget, at § 94 området og
krisecentrene vil blive placeret i regi af regionerne, og denne opfattelse deltes af Jørn
og Ole R. f. s. v. ang. § 94.
John mente at vide, at der er truffet aftale om en endelige kompetencefordeling
selvom dette ikke fremgår af den offentliggjorte tekst.
Aksel anbefalede, at SAND gør sig til talsmand for, at der anerkendes en status som
social handicappet på linje med fysisk og psykisk ditto, med den virkning, at § 94
opfattes som en sundhedsmæssig foranstaltning og dermed placeres i regi af
regionerne.
Ask vil forsøge at få sådan kontakt med indenrigsministeriet, der vil kunne afklare det
af John nævnte forhold om aftalen.
b. Fremtiden for nærudvalgene i regionerne.
Der er almindelig enighed om, at der ikke er behov for ændring af nærudvalgenes
geografiske struktur på nuværende tidspunkt. Når den nye struktur træder i kraft
bliver der et problem for så vidt angår Vejle amt, der deles.
6. Arbejsgrupperne.
a. Status for arbejdsgrupperne.
PPP gruppen har holdt møde den 8. juni og afventer referat fra Ole. Ask henledte
opmærksomheden på, at vedtægtsgruppen bør overveje regler om stemmelighed ved
valg på generalforsamling og eventuel forretningsorden for bestyrelsen.
b. Kursus- og temedagsgruppen.
Torben påtager sig jobbet som tovholder og indkalder snarest til møde. Forskellige
kursusemner drøftedes, bl. psykisk førstehjælp (AG) og Fundraising.
Der var sympati for at der afholdes et bestyrelseskursus efter generalforsamling.
7. Økonomi. Halvårsregnskab.
Efter Asks gennemgang af de med indkaldelsen vedlagte bilag konstateredes det, at
der er plads til yderligere aktiviteter og/eller realisation igangværende planer.
8. Hvervekampagne.
Sand bør realisere den tidligere annoncerede tur med besøg på boformerne.
Arbejdsgruppen for Internt Samarbejde bemyndigedes til til dette formål og til andre
formål som eksempelvis anført nedenfor at anvende indtil kr. 200.000.
Disse andre formål er f. ex. brochure, plakat, brugerhåndbog og
merchantdaisingobjekter.
8. Eventuelt.
a. Brandbjerg Højskole
Der var almindelig tilfredshed med de fysiske på Brandbjerg højskole. Ask oplyste dog,
er der kun er få ledige dage for resten af året 2004.

b. Johnny.
Johnny fortalte om initiativ overfor misbrugskonsulent i Lemvig kommune, hvorefter
han tilknyttet arbejdet.
c. "Nøglekort"
Ask skitserede ideer, hvorefter SAND kan bidrage til udarbejdelsen og udsendelsen af
disse, der er meget efterspurgt i Københavnsområdet.
Bestyrelsen er indforstået med, at der anvendes indtil kr. 25.000 til dette formål, der
har en klar PR værdi.
d. DM i gadeforbold.
Jan beklagede sig over, at der var deltagere der "skiltede" med indtagelse af alkohol.
Johnny takkede af for i dag.
Den 10. august 2004
Ole Kruuse

