Bestyrelsesmøde i SAND d. 26.6.2007
Deltagere: Jørgen Jensen, Torben Christiansen (Nordjylland), Leif El (Midtvest), Erik Hansen
(Århus), Ewald Pohle (Kolding), Torben Høecke, Johnna Erichsen (Sydvest), Ega (Fyn), René
Holmgren (Nordvestsjælland), Niels Elbrønd, Birgitte Brockmeyer (Kbh.), Ask Svejstrup
(sekretariatet)
Afbud: Birthe Poulsen og Hanne Ramsbøl (Servicestyrelsen)
1. Godkendelse af referat
Referaterne kommer for sent ud. De skal ud senest 14 dage efter mødet.
Punkt 3: Ole Møbius kommer fra Toften og ikke Karlsvognen.
Punkt 5: Principprogrammet: Der bliver ikke noget om principprogrammet på vores
bestyrelsesseminar. Det kan ikke nå at blive færdigt.
Punkt 7: De gamle medlemmer fra den internationale gruppe er endnu ikke blevet spurgt om de vil
fortsætte i gruppen.
Vi diskuterer endnu engang sagen om manden fra Holbæk, som flyttede til Forsorgshjemmet i
Esbjerg, men ikke kunne få sin metadon med. Ask har talt med Pernille, som er leder af
misbrugscenteret i Holbæk og derved har haft med sagen at gøre. Hun har en noget anden forklaring
på sagen end Forsorgshjemmet i Holbæk. Torben går videre med den del af sagen, som omhandler
Esbjerg kommune.
Punkt 9. Hanne Ramsbøl bliver i Servicestyrelsen, men flytter fysisk kontor til Århus. Lige nu ser
det ud til, at hun også bliver på vores område i et eller andet omfang. Det ser altså ud til, at vi får
hele tre personer ’tilknyttet’, nu når Jan Tholstrup (tidl. leder af Basen, der er et forsorgshjem i
Århus) også kommer til.
Referatet godkendes med rettelserne.
2. Evaluering af temadagene og måske planlægning af de nye
Næste år er det 10. gang vi skal have temadage. Det skal vi fejre, mener Torben.
Den 9. temadag gik godt, syntes de fleste. Der er delte meninger om kanindræberkurset på 2.-dagen.
Nogle syntes ikke det hørte hjemme i vores regi, andre syntes det burde fylde mere. Fortalerne
havde meget ud af at lære at samarbejde og uddelegere opgaver. Ligeledes var det godt, at man blev
sat sammen på kryds og tværs geografisk. Stedet syntes alle til gengæld var godt. Referatet roses
også.
Ask stiller spørgsmål ved om vi fortsat skal have et band til aftenunderholdning. Der kommer ikke
nogen alternative forslag, men man giver kursusgruppen mulighed for at kommer med alternative
idéer til aftenunderholdning.
Erik Hansen foreslår, at vi på et eller andet tidspunkt får en præst til at holde et oplæg for os. Det er
altid berigende, når folk har noget på hjertet, som de gerne vil dele med andre.
I 2009 foreslås det, at vi sætter fokus på det internationale, som vi også har beskrevet i vores
ansøgning til Socialministeriet, der gav vores seneste bevilling. Det skal forberedes i god tid (og det
har vi heldigvis).
3. Er Erik Hansen i SANDs bestyrelsen og har de lukket SAND Århus?
Erik forklarer: Udvalget havde et minus på knap 5000 kr., som Ole (kassereren) selv havde lagt ud,
fordi han regnede med, at de nok skulle komme ind igen. Derfor var lukningen af SAND Århus en
måde at gøre kommunen opmærksom på, at de skulle hoste op med nogle penge. Man har i lang tid
haft et godt samarbejde med CSSU (Århus Kommune).
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Samtidig syntes Erik, at det var naturligt, at han stillede sin kandidatur til rådighed. Det syntes Ask
imidlertid ikke var nogen god idé, og mente heller ikke det var den rigtige måde at lukke udvalget
på. Århusianerne har nu fået penge i kassen og alt fortsætter som normalt.
4. Sofie skal på barsel og det kræver en vikar. Hvordan foregår det?
Ask har spurgt Trine Fabricius om hun vil indtræde i et barselsvikariat for Sofie. Trine har lavet
vores temadagsreferat og pjecen ”Brug dit SAND udvalg – vi er til for dig”. Hun ansættes fra d. 15.
august til udgangen af juni 2008.
5. SBH – SAND møde (se bilag)
Det er på tide, at vi igen holder møde med SBH (Sammenslutningen af boformer for hjemløse i
Danmark). Ask har lavet et notat, som beskriver tre vigtige punkter, han mener vi skal diskutere.
Punkterne er diskuteret med Thomas Søndberg, som er forstander på Sølyst og formand for SBHs
bestyrelse. Hvis der er yderligere punkter vi skal diskutere, så henvend jer til Ask. Vi kan tage
punktet op igen på bestyrelsesmødet d. 20. – 21. august. Måske ligger der også en mere færdig
dagsorden på det tidspunkt.
Bestyrelsen er indforstået med, at det er Torben, Jørgen, Ewald og Ask der tager til mødet med
SBH.
6. René og Søs’ deltagelse i den Europæiske fattigdomskonference i Bruxelles
René og Søs har været til fattigdomskonference i Bruxelles. Det foregik med fuld hornmusik, som
man ser på fjernsynet, når der rapporteres fra EU. De kom i gruppe med nogle franskmænd,
englændere og schweizere. Det var især de unge man diskuterede. I Frankrig er der lukket for
pengekassen når man er mellem 18 og 25 år. Man har mange socialarbejdere i Frankrig, der
arbejder på gadeplan. Der er hertil lavet en forening der hedder ’borgernes stemme’, som prøver at
råbe politikerne op. Det er ikke en egentlig brugerorganisation.
I England tvangsfjerner man et hav af børn, tilsyneladende uden grund. Det er især udlændinge det
går ud over.
René fortalte om SAND og hvad vi gjorde lokalt og på landsplan. Franskmændene var især vilde
med Brugernes BaZar. De er inviteret herop; hvis de selv betaler turen, så betaler Soc.min.
forhåbentlig opholdet.
Der var god underholdning, god mad og mulighed for at snakke med en masse forskellige
mennesker under aftenens arrangement.
Hver land skulle desuden have lavet et projekt hjemmefra, man skulle præsentere på 2. dagen.
Kofoed Skole havde lavet et projekt, der beskrev noget om Kofoed Skoles historie. Alle EU
landende var repræsenteret ved konferencen, plus Schweiz.
Næste formiddag var det zigøjnerne (romaerne), der fyldte meget. Desuden diskuterede man
alternative boformer, herunder ’skæve huse’.
René syntes det var godt og berettiget, at vi var med. Der var meget at holde styr på, hårdt arbejde,
men værd at være med til. Erik kritiserer, at vi skal have et samarbejde med Kofoed Skole og være
afhængige af dem, for at få ’lov’ til at komme med.
Der kommer et referat fra mødet på et tidspunkt. Det vil bestyrelsesmedlemmerne gerne have.
Bestyrelsen vil også gerne have EAPNs nyhedsbreve når de kommer på dansk.
7. Den sociale retshjælp. Hvordan vil SAND inddrages i dette projekt? (se bilag)
Ole Svendsen har været til et indledende møde med den sociale retshjælp og er meget interesserede
i projektet. Hvad er SANDs mening om det? Ole Kruuse, SANDs jurist, syntes det er spild af tid, at
gå ind i projektet. Han mener ikke SAND har ressourcerne til at løfte opgaven.

2

Vi diskuterer, hvor mange kompetencer SAND har lokalt til at løfte de forskellige retslige sager, og
om SAND Udvalgene har evner og kompetence til at hjælpe folk med at hjælpe alle de folk vi gerne
vil.
I det udsendte notat, lægges der op til at lave et pilotprojekt i Kbh. efter et afklarende møde.
Vi beslutter, at vi holder et møde i København med projektlederen, og Ask og Ole Svendsen fra
SAND. Derudfra arbejder vi videre med idéen, hvis der er noget i det.
8. Projekt hjemløsevogn - MobilBo (se bilag)
Ask har fået en henvendelse fra en industriel designer, som gerne vil have økonomisk, moralsk og
projektansøgnings- støtte til at lave nogle bo-vogne til hjemløse.
Der er lavet noget lignende i Ringkøbing. Leif vil finde ud af lidt mere om projektet.
Vi diskuterer om vi skal støtte projektet. Der er bl.a. argumenter fremme om, at vi hellere skal
skaffe folk et sted bo.
Vi vil gerne støtte udviklingen af prototyperne (beskrevet i bilaget), hvis projektet i Ringkøbing er
helt dødt. Vi vil ikke være med til at lave et stort projekt ud af det, og vi vil slet ikke ind i et
kommunalt aktiveringsforløb. Om Ask vil hjælpe Jørn med at skrive ansøgninger, må han selv
vurdere.
9. SAND er gået ind i et samarbejde med bl.a. LAP om at lave kurser, information om
projekterne (se bilag)
SAND er med i to tilbud, som det er beskrevet i udsendte notat. Ask uddyber notatet og slår især på,
at de to tilbud skal ses samlet. Det ene tilbud er et forsøg på at få vores gruppe til at komme i
arbejde, bl.a. ved at nedbryde nogle af de bureaukratiske barrierer, der findes i det kommunale
aktiveringssystem. Det andet tilbud forsøger på den anden side, at nedbryde nogle af de fordomme
virksomhederne har overfor den udsatte gruppe.
Sidste år lavede vi et aktiveringsprojekt i Århus, som vi havde mange dårlige erfaringer med. Denne
gang syntes Ask, at vi går ind i projekterne med det vi er gode til, og det er at stille vores erfaringer
til rådighed. Samtidig har vi ikke nogen myndighedsfunktion. Erik påpeger, at det er godt at være
med til at lave nogle tilbud, som vores folk ikke frygter for at deltage i eller føler sig afskrækket af.
Vi snakker om, hvor svært det er at lave aktiveringsforløb, der er givende og værdigt for den
enkelte. Igen deler vi desværre erfaringerne om, at det er diskvalificerende for ens mulighed for at
få arbejde, at bo på et forsorgshjem.
De to tilbud er sendt til Servicestyrelsen. Bestyrelsen holdes naturligvis orienteret om hvor vidt vi
får opgaverne eller ej.
10. SANDs fremtid i De hjemløses Hus
Vi bor i Hjemløsehuset pt. Husets fremtid afgøres her i efteråret. Huset skal have fornyet deres
bevilling, og det lader til at det får lov at eksistere.
Derfor skal SAND til at lave en ny aftale med Huset. Men det kræver, at vi får nogle ordentlige
mødeforhold, og får sat overetagen i stand.
Vi er indstillet på at blive boende i Hjemløsehuset.
Ask arbejder videre med at få lavet et brugbart mødelokale. Der er enighed om at vi også gerne vil
betale mere i husleje.
11. Evt.
Vi bliver enige om, at vi på bestyrelsesmødet 14 dage før, diskuterer om der er nogen
bestyrelsesmedlemmer, der skal opfordres til at trække sig, eller om GF skal have nogle flere
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detaljer at vide om folks mødeaktivitet mm. og så må de delegerede så tage stilling til, om der skal
findes en afløser.
Erik Hansen klager over en dårlig kvalitet af filmen ”På risten”. Han skulle igennem 4 afspillere før
han kunne se den.
Sekretariatet lukker hele juli måned
Hilsner fra Sofie: Hun siger I alle sammen skal tænke over den leder I skal skrive. Ask sender listen
over deadlines for SANDsigeren med referatet ud.
I Nærudvalget Fyn kommer suppleanterne ikke med til bestyrelsesmøder, har Torben fået at vide.
Kristian har åbenbart sagt til en af suppleanterne, at hun ikke skal med til møderne. Det modsiger
Ega, som fremviser referater, hvoraf det fremgår, at hun har deltaget i en række af møderne.
Vi er enige om at suppleanter skal inddrages i arbejdet på alle niveauer.
Der er kommet et nyt værested i Nørre Sundby. Der er også givet penge til at udvide åbningstiderne
på et andet værested. I alt har Brobyggerselskabet fået 25 millioner til hjemløseområdet.
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