Bestyrelsesmøde i SAND d. 25. marts 2008
Deltagere: Jørgen Jensen, Torben Christiansen, Kristian Geisler, Leif El, René Holmgren, Niels
Elbrønd, Pia Nedergaard, Johnna Erichsen, Peder Larsen, Ask, Trine og Jette.
Afbud: Ewald pohle er forsinket, ingen har hørt fra Erik Hansen.
Johnna hilser alle fra Torben Høecke.
1. Godkendelse af referat
Leif vil gerne have at Hus Forbis leder giver en orientering om, hvad der sker. Desuden mener han
det er foruroligende, det der sker, og at det er en fornedrelse af hjemløse som finder sted.
Kristian mener man skal overveje, hvorvidt SAND og Hus Forbi er for langt fra hinanden, og
hvordan vi skal bruge de tre bestyrelsesmedlemmer vi har siddende til at påvirke avisen.
Torben siger der lige så godt bare kan sidde en leder på Hus Forbi, hvis bestyrelsen alligevel ikke
bliver orienteret om, hvad der foregår.
Leif efterlyser også information fra Ombold.
Vi holder fast i kritikken af Hus Forbi og får det på dagsordenen. Ask sender oplægget ud inden.
Alle mangler side 7 fra sidste referat. Siden sendes ud til alle.
2. Gennemgang af bestyrelsens beretning
Ask har lavet et udkast til Ewald, og Ewald har selv skrevet lidt til.
I hovedtræk står der noget om at årets tema var tilbage til rødderne, og at årets økonomiske indsats
har været nyhedsbrevet og hjemmesiden.
Vores kerneopgaver er kurser og temadage, at støtte SANDudvalgene og beboerrådene.
Vi skal passe godt på hinanden og ikke lade hinanden brænde ud.
Afsnit om samarbejde med andre organisationer og NSJ, samarbejdet med retshjælpen, og at vi
sidder i 4 ud af 5 udviklingsråd, samt at vi er nævnt i vejledningen til serviceloven.
Lidt om næste års tema – den hjemløses rettigheder, som ligger i god forlængelse af sidste års tema.
En tak til alle dem som har taget slæbet, og en hilsen til Ole Rudolf.
En opfordring til at være lidt mere skarpe og råbe lidt højere.
Leif spørger om vi ikke kan forklare forkortelserne (f.eks. LAP og SVID) på hjemmesiden, når vi
skriver om dem.
3. Medlemskontingent
SAND som landsorganisation har mange penge, udvalgene har ikke så mange, så skal vi holde fast
i, at der ikke betales kontingent?
Jørgen siger, at det kun var en tredjedel der betalte, dengang der var kontingent.
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Konklusion: En vedtægtsændring om, at man er medlem, når man er et anerkendt SANDudvalg.
4. Praktiske forhold vedr. generalforsamlingen
Jette og René sidder i døren og noterer navne med stemmeret og deler stemmesedler ud.
Det besluttes, at vi laver en præsentationsrunde af kandidaterne, lige før vi skal stemme.
Man skal være til stede for at blive valgt ind. En fuldmagt er ikke gyldig.
Hvis vi ikke når op på 8 bestyrelsesmedlemmer, inddrages suppleanterne.
Vi skiftede ufrivilligt revisor sidste år, og egentlig skulle vi have indkaldt til en ekstra
generalforsamling for at vælge en ny, men det orienterer Ask om.
Kristian spørger til om Next Stop Job skal nævnes ifm. arbejdsgrupperne.
Ask svarer, at det ikke er en arbejdsgruppe men et konsortium.
Peder siger, at det er meningen, at konsortiet står for informationen af NSJ rundt omkring i landet.
5. Underskrivning af regnskaber m.m.
Alle skriver under på regnskab til statusbogen, 2 eksemplarer til Velfærdsministeriet og
tiltrædelsesprotokollatet.
6. Evt.
Ask spørger til, om der er nogen holdning til NAP-konferencen?
Leif spørger om der holdes noget andre steder i landet. Ask mener ikke, at der afholdes flere end
den i København.
Ask mener det ligger lige til højrebenet for den internationale gruppe at deltage.
De der har interesse for det, og som har mulighed for at deltage, melder sig til hos Ask.
Konferencen finder sted d.10. april i København.
Ask deler et notat ud.
Han har snakket med Maja fra SUS. Hun slog fast at brugerpanelet ikke var et alternativ til SAND.
De vil gerne sikre sig, at deres hjemløseprojekter ikke udelukkende er teoretiske men har
jordforbindelse, og derfor vil de gerne havde nogle af os med. Og så kunne de godt tænke sig, at det
var nogle folk, som er gode til at formidle.
Da det er 5 personer der er tale om, er forslaget, at SANDudvalgene peger på en person fra hver
region. Det behøver ikke være en person fra bestyrelsen eller udvalgene. Det vigtigste er, at det er
en person med viden og interesse, og som også har lyst til at formidle.
Der udpeges personer inden næste bestyrelsesmøde.
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