Sammenslutningen Af Nærudvalg i Danmark

Bestyrelsesmøde i SAND, d. 26. maj 2005, Brogården
Deltagere: Ole Kruuse, Torben Høecke (Ribe amt), Bo Schulz (Sønderj. Amt), Erik Hansen, Ole
Rudolf (Århus amt), Jørgen Jensen (Nordj. Amt), Niels Elbrønd, Kristian Geisler, (Kbh), René
Holmgren (Vestsj. Amt), Ole Eriksen (Fyns amt), Ask Svejstrup og Ole Elbæk.
Afbud: Johnny Nielsen
1. Valg af dirigent og referent
Ifølge vores nye forretningsorden leder formanden møderne. Landssekretæren tager referat.
2. Godkendelse af referat
Godkendt uden forbehold.
3. Valg af ny næstformand i SAND
Johnny Nielsen har trukket sig som næstformand. Begrundelserne er flere, men først og fremmest
fordi der ikke har været tillid til, at han kan klare hvervet samtidig med at der er problemer i
Ringkjøbing amts nærudvalg.
Ole Rudolf peger på Torben Høecke som ny næstformand. Ole Kruuse vil gerne støtte indstillingen,
og begrunder den med, at han håber og tror på, at Torben vil være meget opmærksom på at støtte
nærudvalgene, hvis de har problemer. Torben vil gerne modtage hvervet og vil gøre alt for at leve
op til funktionsbeskrivelsen. Torben vælges til næstformand.
4. Brugernes Bazar
Ask fremlægger sidste nyt fra brugernes bazar: SVID, SAND og LAP skal holde en åbningstale i
fællesskab. Ask har skrevet et udkast til talen, Lilian Singh, formand for SVID skal holde talen.
Jørgen mener det er uheldigt, at SVID skal holde en tale på vores vegne. Ole E. mener, at dem som
sætter sig ned og planlægger noget, skal have frie hænder til det. Det er fint hun promoverer sig lidt
på det, og det var egentlig også tanken med det på mødet.
Det er Kruuses vurdering at SVID i højere grad end os har kontakt til basen; de kommer på
værestederne og ved hvad der rør sig. Vi skal koble os meget på dem. Diskussion kører lidt frem og
tilbage mht. til det taktisk kloge i at lade SVID holde talen. Der er enighed om at SAND ikke kan
have patent på at fremføre brugernes synspunkter.
Vi laver nogle balloner sammen og har så hvert vores merchandise med.
Ole Elbæk har bestilt nogle kasketter med, som vi kan dele ud. Han tager T-shirts med, som vi kan
sælge til kostpris, 70 kr. stk.
Bannerne skal med og der er nogen, som skal tage ansvar for, at teltet bliver pyntet og sørge for det
er bemandet. Transporten diskuteres. Det er Kirkens Korshær som står for transporten. I
indbydelsen står der, at der er bustransport fra København. Der er pt. Kun arrangeret bustransport
fra Odense og fra København. Hvis der viser sig et stort behov, kan det måske lade sig gøre at
indsætte busser andre steder fra. Torben og Bo arbejder videre med sagen.
Det praktiske:
Jørgen kommer først ud på eftermiddagen. Ellers melder Geisler, Ask, Bo, Rudolf, Hansen, Niels,
og Elbæk sig.
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Ask tager lightere, kuglepenne og pjecer med. Elbæk tager Plakater, kasketter, et banner, brugerorg.
Historie og T-shirts med. Der skal stå nogen, som sørger for at der ikke går selvtægt i det.
Hansen kontakter SVID og sørger for at de ordner det praktiske mht. borde, stole, kaffe osv. Og
informerer dem om vores planer.
5. Samarbejde med SVID på lands- og lokalt plan
Ole har ikke lyst til at vi laver fælles pressemeddelelser med SVID. Jørgen supplerer med, at han
ikke syntes, det er muligt at komme i kontakt med dem. Han har ikke indtryk af at de besøger
værestederne i Ålborg. Der er imidlertid vilje til at arbejde sammen med dem og der må tages
hensyn til, at de er en ung organisation.
Der er et aktuelt spørgsmål om fixerum, hvor man har aftalt med SVID, at lave en pressemeddelelse
sammen. Erik Hansen, Lilian Singh og Ulrik fra LVS laver den.
Der er generel enighed om, at vi når lejligheden byder sig, laver vi fælles front, eksempelvis
pressemeddelelser.
6. Nedsættelse af arbejdsgrupper/udvalg
Vi har på seminariet diskuteret oprettelsen af arbejdsgrupper, der arbejder med følgende emner:
1. Beboernes rettigheder. Ole Kruuse er tovholder. Medlemmer: Jørgen Jensen
2. Regionale Råd. Ole Eriksen er tovholder. Medlemmer: Niels Elbrønd, Geisler, Bo
3. Udvikling af skæve huse. Erik Hansen er tovholder. Medl. Rudolf, Torben, Jørgen.
4. SANDs struktur. Torben Høecke er tovholder. Medlemmer: René, Rudolf.
5. Kursusudvalg. Kristian Geisler er tovholder. Ask, Torben. (Elbæk overvejer at træde ind)
Antallet af gruppemedlemmer diskuteres. Effektivitet vs. et pædagogisk princip om at være med.
Det besluttes, at der max kan være 7 i hver gruppe og at grupperne skal fyldes op ved næste
nærudvalgsmøde, hvor punktet sætte på dagsordenen.
7. Fastsættelse af mødedatoer for de kommende bestyrelsesmøder
Møderne lægges d. 4. august, d. 6. oktober og 7. december. Kl. 10.30-15.00. Det afholdes på
TAMU centeret i Odense.
8. Evt.
Sønderjyllands amt vil samle penge ind til deres nærudvalg ved at lave en indsamlingskoncert. Det
bliver d. 15. – 16. juli. Måske laver de også en Sankt hans fest. Bo har kontakt til en række
musikere, bagere og pølsevogn, som kommer. Der er skaffet scene. Der er en stor gruppe som skal
være med, og det er denne gruppe, som beslutter hvad pengene skal bruges til.
Ole Elbæk gør opmærksom på at der er en hvis ekspeditionstid på overførslen af penge. Tænk lidt
ud i fremtiden.
SAND har fået bevilget 200.000,00 i år og til næste år til en kommunikationsmedarbejder. Der er
problemer med at få plads til vedkommende i Hjemløsehuset. Ask, Ole Eriksen og Kristian laver en
jobbeskrivelse.
Mødet afsluttes
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