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Sammenslutningen af nærudvalg i Danmark.

Bestyrelsesmødereferat:
Tid:

Den 22. september 2004, kl. 10.00.

Sted:

TAMU-center, Odense.

Deltagere:

Ole Rudolf, Jørgen Jensen, Jan Lauenstein, Ole Kruuse,
Niels Elbrønd, Aksel Beldring (konsulent), Ole Elbæk
Videnscentret for Socialt Udsatte, Esbjerg.

Afbud:

John Damgaard, Conny Petersen, Anne Grete Testrup og
Ole Lilleby.

Bilag:

Indkaldelse af 10. september 2004 med deri omtalte bilag.

____________________________________________________________
Ad pkt. 1, Valg af dirigent og referent.
Jan fordeler taletid og Ole K fører pennen.
Ad pkt. 2, Godkendelse af referat.
Referatet blev godkendt.
Referatet gav anledning til følgende supplerende bemærkninger:
1. Torben vil tage initiativ til at der etableres et nærudvalg for "Sydvejle amt" og
et forum, der dækker region Sydjylland/Fyn.
2. Jan rejste problemet omkring alkoholdbrug (-misbrug) under Ombold-arrangementet og de konsekvenser, der er blevet draget af Dalhofsminde.
Jørgen henledte opmærksomheden på, at der deltog hold fra væresteder, og
der for disses vedkommende ikke er mulighed for håndhævelse af et forbud.

- side 2 Torben rejser problemet i Hus Forbi's bestyrelse og Ask do overfor arrangørerne (Karina).
Ad pkt. 3, Hus Forbi.
Det blev oplyst, at husaftalen med Røde Kors omkring hjemløsehuset er opsagt til
ophør pr. 010705. Ny aftale forventes indgået. Thomas Hyge er opsagt, således at
hans ansættelseforhold som redaktør ophører pr. 011004, og denne stilling er opslået
ledig til nybesættelse.
På den nyligt afholdte generalforsamling blev indvalgt til bestyrelsen som SANDs
repræsentanter John Damgaard, Ole Erichsen og Torben Høecke og som suppleanter
for de to førstnævnte Kristian Geisler og Ask.
Jan beklagede sig over, at han har indsendt 2 indlæg til bladet, som ikke er blevet
optagede trods tilsagn herom fra redaktionens side.
Ole bemærkede, at SAND medlemmer af Hus Forbi's bestyrelse bør påtale, at Hus
Forbi's medarbejdere ikke bør sjofle SANDs tillidsrepræsentanter.
Torben påpegede, at Hus Forbi's bestyrelse ikke kan blande sig i redaktionens
dispositioner med hensyn til bladets indhold.
Ad pkt. 4, årsmøde SBS § 94.
A. Ask redegjorde for sin deltagelse i årsmødet. Han var inviteret for at fortælle
om Sand. Han fremførte som aktuelle mærkesager, der har adresse til dette
forum, problemerne omkring arbejdspligt i forbindelse med ophold på
boformer og husregler.
B. Ask referede SBS § 94's formand skriftlige redegørelse. Med socialministeriets
brev af 14. juli 2004 til SBS § 94 er tungvejende usikkerhedsmomenter
omkring kommunalreformen manet i jorden. Selvmøderprincippet, boformernes visitationsret og statens udgiftsrefusion på 50% forbliver uanfægtet.
Hermed er ikke alle problemer faldet på plads. Det drejer sig først og
fremmest om forstaltninger, der sikrer at kvaliteten af tilbudene til de
hjemløse ikke forringes.
SAND vil fortsat støtte SBS § 94's initiativer, og SAND konstaterer med
tilfredshed at denne støtte er og vil blive modtaget med tak.
Foranlediget af Niels drøftedes i forlængedelse heraf den mest træffende
og neutrale betegnelse for hjemløse og de grupper de normalt bliver
omtalt sammen med: Socialt udsatte (-udstødte), socialt invalide, m. m.
Ad pkt. 5, korrespondence med beskæftelsesministeren.

Ask referede hovedindholdet af korrespondencen.

- side 3Der var enighed om, at ministerens svar på SANDs brev i bedste fald var tvetydigt og
måske rettere skal tolkes som en camoufleret afvisning af SANDs synspunkter.
Det blev påpeget af bl. a. Ole og Erik, at kommunerne praktiserer systemet uensartet,
og at der er kommuner, der anvender det i erhvervsstøtteøjemed.
Sådanne misbrug kan og bør indbinges for beskæftigelsesrådene i amterne, der
adminstreres af arbejdsformidlingen.
Ad pkt. 6, temadagene 2005.
Torben redegjorde for arbejdsgruppens planer og beslutninger. Den overordnede
målsætning er aktivering af de nye kommuner på hjemløseområdet og herunder
synliggøre SAND og nærududvalgene overfor disse.
Som forslag til underholdning blev bl. a. bragt på banen Anne Marie Helger og det fik
almindelig tilslutning.
Torben foreslog i forlængelse heraf, at SAND dækker transportudgifter for indtil 3
personer fra hvert nærudvalg, der deltager i arrangementet på Rådhuspladsen i
anledning af hjemløsedagen.
Forslaget blev vedtaget med ensstemmig tilslutning af de tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer. Ask indhenter tilslutning fra John Damgaard, Conny Petersen
og Anne Grete Testrup.
Ad pkt. 7, hjemløseradio.
Ask redegjorde for konkrete iganværende planer på dette område.
Der var enighed om, at SAND støtter planerne, dog uden at involvere sig økonomisk.
Ad pkt. 8, de sociale brugerråd.
Der var enighed om, at SAND (nærudvalgene) i videst muligt bør udnytte
mulighederne for at blive repræsenterede i disse.
Ad pkt. 9, Ask Danmarktourne.
De igangværende planer blev luftet. Han starter i Ribe amt den 011004.
Ad pkt. 10, eventuelt.
Nye formularer til brug i forbindelse med refusion af rejseudgifter blev præsenterede.
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Årsrapport 2004 fra Rådet for Socialt Udsatte er blevet udsendt.
Aksel og Ninna har produceret et indlæg i rapport udsendt af den alternative
socialkommisssion.

Esbjerg, 0501105.

Ole Kruuse

