Bestyrelsesmøde d. 27.6.06
Deltagere: Niels Elbrønd (kbh), René Holmgren (Nordvestsjælland), Jørgen Jensen, Kirsten
Pedersen (Nordjylland), Tina Andersen (Sydsjælland), Leif El (Ringkjøbing), Torben
Høecke(Esbjerg), Kristian Geisler (Odense) Ask Svejstrup (landssekretær)
Gæst: Hanne Ramsbøl (VFC)
1. Godkendelse af referat
Generalforsamlingen er ikke den 15. marts, men d. 27. marts
Punktet om § 115 – midler er ikke afklaret i kommunerne endnu. Det kommer på dagsorden i
august/september.
Torben vi gerne have flyttet næste bestyrelsesmøde. Det flyttes til mandag d. 7. august. Ask ordner
det praktiske.
Referatet godkendes
2. Supplering af SANDs bestyrelse
Johnny Nielsen har trukket sig. Det samme har Ole Eriksen. Ole tror ikke mere på værdien af at
arbejde i SAND på landsplan. Vi havde fire suppleanter at tage af efter generalforsamlingen. Der er
kun Kirsten tilbage. De tre andre har trukket sig, to af dem fordi de har fået arbejde.
Desuden er Ringkjøbing amt ikke repræsenteret længere, idet Johnny har trukket sig. Derfor er Leif
El med i bestyrelsesarbejdet, dog uden stemmeret. SAND udvalget Region Sjælland har delt sig.
Tina Andersen repræsenterer den ene halvdel af det delte SAND udvalg: SAND Sydsjælland. Som
Leif deltager hun uden stemmeret.
3. Brugernes BaZar
Der afholdes Brugernes Bazar d. 26. august. Der sidder en gruppe mennesker og arbejder med det. I
gruppen er der repræsentanter fra LAP, SVID, SAND, LVS, Rådet for Socialt udsatte,
Socialministeriet, samt en projektkoordinator.
Ask og Torben sidder i gruppen. Ole Eriksen var med til det første møde, men kom ikke til det
sidste. Der skal laves en artikel til BaZar-avisen, hvor de tre brugerorganisationer LAP, SAND og
SVID er blevet interviewet af journalist Lene Johansen. Erik Hansen deltog i interviewet fordi
Torben ikke kunne den dag. Interviewet skal også danne grundlag for tre åbningstaler, en for hver af
brugerorganisationerne.
På mødet diskuterede de også muligheden for at de tre organisationer skal overtage baZaren. De tre
organisationer fandt frem til, at vi skal lave en fællesgruppe der arbejder med basaren. Gruppen
kunne hedde ”Frontkæmperne”. Vi skal melde tilbage til de to andre organisationer om vi vil være
med til at lave en gruppe. Hansen skal holde møde med dem d. 29. juni, hvor han fremlægger
SANDs holdning. Vi holder dialogen i gang og vil efter baZaren, diskutere hvordan baZaren skal
afholdes i fremtiden, og i hvilket omfang vi vil være med til at overtage baZaren.
Jørgen ser positivt på at overtage arrangementet. Han har været med to gange og syntes det har
været godt, men han vil foretrække at man nøjes med at holde det til at vare en dag frem for to.

1

Deltagerne kan få refunderet deres rejseudgifter til bazaren. Det er den billigste offentlige
transportform, der dækkes. Hvis det er billigere eller tilsvarende at leje en bus, er man velkommen
til at gøre det.
Ask laver et vagtskema som vores medlemmer kan skrive sig ind på. Typisk vil det være to –
timersvagter, hvor man står i vores bod, sammen med SVID og LAP, taler med interesserede folk
og deler materialer ud.
4. Dialogmøder
Torben syntes det er på tide, at vi laver nogle dialogmøder, som vi gjorde det med stor succes for et
par år siden. Torben har søgt og fået penge til at afholde et møde i Esbjerg, hvor emnet er ’unge på
boformer’. Det foreslås, at vi holder en række dialogmøder. Antallet og emnerne kan diskuteres.
Det kan også være forskellige emner. VFC laver en rapport om unge som kan danne grundlag for
møderne.
Socialministeriet har lige lavet en redegørelse, hvoraf det fremgår at Skjoldbo, Skovvang, Godrum,
Møltrup og flere andre boformer får flere unge. Der enighed om at emnet er relevant at diskutere.
Vi kan tænke over det i sommermånederne og tale videre om det i august. Det kan også være, at der
så kommer nye emner op.
Det behøver ikke være så dyrt at afholde møderne. René har f.eks. talt med præsten, som gerne vil
lægge lokaler til.
Hele bestyrelsen er enig i, at det kunne være en mulighed at afholde et dialogmøde med unge som
emne.
Torben foreslår, at vi kobler Ole Elbæk på. Han laver undersøgelsen om unge. Ask og Torben
arbejder videre med sagen.
5. Arbejdsgrupper
Der er nedsat en række arbejdsgrupper. Gruppernes medlemmer og ideer til arbejdsområder er
medsendt indbydelsen. Grupperne skal i gang med arbejdet. Der er 4 punkter der skal behandles på
første møde: Kommissorium for arbejdsgruppen, deadline, arbejdsdeling og prioriteret rækkefølge
af opgaverne.
På første møde skal I diskutere hvad gruppen skal arbejde med og skrive et kommissorium for
gruppen, som I fremlægger for bestyrelsen. Ask laver et skema eller en skabelon for kommissoriet.
Han sender det ud til alle medlemmer af arbejdsgrupperne.
Ude i grupperne skal I arbejde med hvordan man skal komme i gang med arbejdet og prioritere det.
Det er vigtigt at grupperne kommer i gang. Kvindegruppen skal have en ny tovholder. Det skal ikke
være Sofie. Hun kan evt. indkalde til det første møde. Der er flere folk i Esbjerg, man kan trække
på.
Niels Elbrønd foreslår, at vi skal beskæftige os lidt mere med § 91 - boformerne. Det er de
permanente pladser. Arne Jakobsen fra Kollegiet har viden på området med deres 110 pladser. Han
kan informere os. Evt. på et fælles SAND udvalgsmøde. Niels tager en indledende samtale med
Arne og finder ud af antallet af steder, pladser mm.
Kirsten fortæller om et netværk for kvinder, der skal ud og arbejde med udsatte kvinder i 3. verdens
lande.
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6. Eksterne arbejdsgrupper
Arbejdsgruppe om brugerinddragelse: Torben og Ask sidder i en arbejdsgruppe, som arbejder med
at beskrive og udvikle metoder til brugerinddragelse. I gruppen sidder der boformsledere: Ole
Bruun (Overførstergården), Niels (Solvang/Tornhøjgård), Jakob May (Østervang), Kai Erik
(Svenstrupgård), Hanne Ramsbøl og Ole Elbæk fra VFC samt Torben og Ask.
Gruppen har afholdt tre møder.
Kai Erik skal skrive noget om brugerinddragelse set fra ledernes stol. Ask og Torben skal skrive
nogle positive ting, som vi gerne vil have medbestemmelse på og sende det til Kai Erik. Bestyrelsen
bliver bedt om at komme med eksempler:
- Ved udflyttereboliger/bofællesskber vil det være positivt hvis beboerne bliver taget med på råd
om nye beboere, der skal flytte ind i enheden.
- De steder, der er samarbejdsudvalg, vil det være positivt at være med til at diskutere hvilken type
medarbejdere, der skal ansættes, altså en diskussion af profilen. På Karlsvognen har man en
beboerrepræsentant med i ansættelsesudvalget. Der er andre som ikke har lyst til at sidde i et
ansættelsesudvalg fordi det vil sætte dem i nogle dilemmaer. Andre kan overhovedet ikke se noget
problem ved at sidde i et ansættelsesudvalg. Vi diskuterer tavshedspligt for de ansatte og for os som
frivillige. Konkret diskuterer vi det i forhold til at sidde i et ansættelsesudvalg. Der er ingen
sanktionsmidler overfor de frivillige, hvis de bryder den.
- Beboerråd er vigtige at få op og stå, og efterfølgende støtte.
Preben Brandt sidder i en arbejdsgruppe i FEANTSA, som skal kortlægge brugerorganiseringen i
Danmark. Han har fået til opgave at løfte opgaven i Danmark og har bedt SAND om at være med til
det. Det har vi sagt ja til og er nu ansvarlige for at gennemføre undersøgelsen. VFC skal sikre at
undersøgelsen bliver videnskabelig og brugbar. Preben Brandt har samtidig skaffet en praktikant,
som kan lave det meste af undersøgelsen. Stine Hvid, som praktikanten hedder, studerer
folkesundhedsvidenskab og skal sidde på vores ekstrakontor fra den 1. september og 15 uger frem.
Det giver SAND en helt ny dimension i vores arbejde, at vi også laver forskning. Det vil på sigt
styrke vores position, mener Ask. Det vil også give noget liv på kontoret.
Ask skal være vejleder for Stine.
Dialoggruppe. Gruppen er nedsat af VFC for at skabe et forum hvor SAND, socialministeriet og
boformsledere kan diskutere forskellige aktuelle emner. Ask og Torben repræsenterer SAND.
Dieter Sebelin (Skjoldbo), Eva Dilling (Skansegården), Kai Erik Bonderup (Svenstrupgård), Jakob
May (Østervang), Thomas Sønberg (Sølyst) Lene Hundborg (SM) (Sidst afløste Gert hende) sidder
også i gruppen. I gruppen taler vi om alt muligt. Udslusningsboliger var på programmet sidst. Det
havde gruppen ikke så meget fidus til. Næste gang er det de unge, der skal på dagsordenen og den
nye SKP – ordning.
Torben synes, det er rigtigt godt at komme i kontakt med forskellige forstandere og diskutere
problemstillinger med dem. De er vores samarbejdspartnere, men samtidig vores modpart. Det er
positivt at mødes med dem.
Der er aftalt møde med bestyrelsen for SBH (Sammenslutningen af Boformer for Hjemløse i
Danmark, tidl. SBS § 94).
7. Socialpolitisk forening holder sommerkonference: Hvem ønsker at deltage?
Ask og Torben var med sidste år. Årene skal holdes stive for at man får noget ud af det. Det koster
2500 kr. at komme med.
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Jørgen synes det er temmelig dyrt, men der er selvfølgeligt også to overnatninger. I det hele taget
synes han deres arrangementer er temmelig dyre, og han tror ikke indholdet står mål med prisen.
Erik Hansen vil gerne med. Leif El vil også gerne med. Bestyrelsen opfordrer Ask til at tage med.
Tina vil gerne stille sig som reserve. René vil gerne have, at deltagerne laver et lille referat.
Ask tilmelder Leif og Erik og overvejer sin egen situation.
8. ”SAND skal være de hjemløses talerør”. Hanne fortsætter punktet fra bestyrelsesseminaret
Sidst vi slap hinanden havde vi oplistet en række emner. De er ikke blevet prioriteret, det burde man
nok gøre.
Hanne arbejder videre med projektet. Sidste gang startede vi med at definere:
Formål: at afskaffe hjemløshed (vision), forbedre vilkårene for hjemløse/ indflydelse på få
politikken, gøre opmærksom på omfanget af hjemløshed.
I forbindelse med diskussion af formål, skal vi vælge en vinkel eller en tilgang til at forfølge
formålet. Projektet kan ikke behandle alt på en gang, der skal fokuseres på én ting.
Mål: At SANDs bestyrelse er kommet tættere på beboerne på boformerne. (målformuleringen
kunne være anderledes, f.eks. SAND er synlige i den politiske debat, eller at koble SAND udvalg
og beboerrådene tættere sammen..)
Det er vigtigt, at målformuleringen skæres til og bliver konkret for at vi kan arbejde med den og
forhindre målet i at blive udflydende og er svært at håndtere. Det skal samtidig passe med det, vi
ellers går og laver i SAND.
Når vi vælger målet ”At komme tættere på beboerne på boformerne” sender vi samtidig et signal
om, at vi er til stede, at vi holder øje med boformernes udvikling og funktionsmåde, og overvåger
den politiske udvikling.
Resultater: 25 % af alle beboere kender SAND; alle boformer har haft beboerråd 80 % af tiden det
seneste år. Resultatet er meget ambitiøst og skal nok bredes ud over tre å, for at vi ikke sætter os
selv i en umulig position fra start, f.eks. kan vi det første år bestræbe os på at der er beboerråd 50%
af stederne i 50 % af året.
Aktiviteter (hvem, hvad og hvordan): Der skal ligge informationsmateriale på alle boformer, så
nyindflyttede ved hvad SAND er, dialogmøder, samarbejde med lederne, opslagstavle, hjemmeside,
nyhedsbrev, besøg, mappe til brugerrådene, hvor man sætter alt ind hvad der kommer fra SAND.
Der skal laves en handlingsplan for hver enkelt aktivitet.
Handleplan: Hvem:
Hvordan:
Hvornår:
Milepæle (hvornår vil vi have opnået hvilke resultater):
Overvejelser: det er vigtigt at vi er bevidste om vores underliggende antagelser. Vi antager f.eks. at
boformerne er positivt indstillede overfor os.
Vi skal overveje tidshorisonten og holde den op mod de ønskede resultater og de aktiviteter vi
sætter i værk.
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Hvert bestyrelsesmedlem tager en aktivitet og laver en handleplan for aktiviteten til næste
bestyrelsesmøde.
Brugerrådsmappe: Torben
Samarbejde med leder: Niels
Dialogmøder: Leif El
Opslagstavle: Erik
Hjemmeside: Sekretariatet plus Tina
Besøg: Nordjylland, Kirsten
Nyhedsbrev: Kristian
8. Eventuelt
Tina laver sammen med Saxenhøj et idrætsstævne. Det har ledelsen bedt hende om. Tina søger
støtte fra SAND på den ene eller anden måde, det være sig hjælp til at søge midler, en skulder at
græde ud ved og hjælp til andre problemer, der måtte opstå. Det bliver mest telefoniske
henvendelser.
Bestyrelsen er positiv.
Hanne er blevet spurgt om hun vil hjælpe kvindegruppen i gang. Det vil hun gerne og hun kan
trække på en kollega, som har tæt kontakt til kvindekrisecentrene.
Torben vil gerne opfordre til, at vi undersøger hvor mange af vores boformer, der har bestyrelser.
Det er en mulighed at komme i bestyrelsen for en boform. Der vil givetvis åbne sig en mulighed,
når kommunalreformen træder i kraft. Undersøg lokalt hvilke boformer der har en bestyrelse!
De to SUS møder om udsatte grønlændere er afholdt. Sammivik er navnet på en ny grønlandsk
brugerorganisering. De vil formentligt bede om hjælp på et tidspunkt.
Itsi Spider som spillede ved Gaden Rocker – arrangement spiller igen d. 12. august i Kbh. De
spørger om vi vil komme og sige nogle bevingede ord om hvad der er sket de sidste 1½ år.
Jørgen efterlyser flere temadagsreferater, resten af bestyrelsen tilslutter sig. Ask sørger for at få
trykt nogle flere, som SAND udvalgene kan give til samarbejdspartnere mm.
Husk at næste bestyrelsesmøde er rykket til d. 7. august. Der er klager over maden her på TAMU.
Enten skal vi rykke vores spisetid til kl. 12., så vi er sikre på at der er nok til os når vi skal spise
eller finde et andet sted. Geisler undersøger en mulighed for at holde mødet et andet sted.
Sofie, Ole Elbæk og Hanne ønsker os alle en god sommer. Vi siger lige over og stopper mødet.
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