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Deltagere: Pia, Stig, Jørgen, Torben C., Bjarne, Per, René, Ole Skou, Johnna, Ask.
Ole fortæller om sig selv: Han er snart 60 og har lavet social arb. siden han var 25.
Ole har prøvet meget; han har kørt lastbil og været speditør inden han var 20. Han tog en
socialrådgiverudd. i 1974. Siden er han blevet jurist med speciale i socialret og forvaltningsret.
Han har været socialrådgiver/forstander på Hillerødgade. Har arbejdet som socialrådgiver i jord – og
beton arbejderforbundet samtidig med, at han har undervist socialpædagoger.
Var forstander på Hillerødgade i 13 år. Startede i 80. De arbejdede med beboerdemokrati, men havde
lidt svært ved det, da der var en udbredt opfattelse om, at ledelsen skulle gå rundt med slips og jakke.
Boformerne kørte utroligt traditionelt. Ole var med til at lave en del uddannelse for personalet på
boformerne. De blev desværre nedlagt efter 8 – 9 år.
Han synes stadig, at personalet ved for lidt om brugerne. Han foreslår, at sand kan være med til at
skubbe på en sådan udvikling.
Han har også arbejdet for at lave nogle mindre enheder; bo- enheder. Det gjorde det også nemmere at
inddrage beboerne i dette og hint. Det var vigtigt for ham at inddrage beboerne i de daglige gøremål og
tage ansvar. Bl.a. lavede man fælleskøkkener og ansatte nogle husholdningslærere, der havde lyst til at
arbejde med mennesker.
Preben Brandt var frivillig på Hillerødgade fordi de ikke kunne få ansat en psykiater. Ligeledes var
Robert Olsen sygeplejerske en overgang.
Efterfølgende var Ole ansat på Kirkens Korshærs kontor som udviklingskonsulent. Han har derfor rejst
rundt i landet og besøgt en masse boformer. Han har været med til at lave KK varmestue i Aalborg og
deres skurby.
Efterfølgende var han generalsekretær i omsorgsorganisationernes XXX. Der blev han i 3 år, men i
virkeligheden var det ikke noget for ham.
Det var de hjemløse han ville arbejde med, hvilket bragte ham over i et job i Københavns Kommunes
gadeplansindsats.
I den forbindelse lavede han også gadeplan.dk. Det er et netværk for folk, der arbejder med hjemløse.
De har en hjemmeside, hvor der ligger informationer om hvem der gør hvad hvornår.
Sidst har han været på mandekrisecenteret, hvor han har hjulpet mænd der er smidt på porten, med at
få samkvemsret med børnene osv.
Og nu er Ole så her.
Omverdenens syn på SAND:
Ole har spurgt forskellige folk, hvordan de ser på SAND, hvad de kender til os osv.. Det er både gl.
kollegaer, familie og venner, samt folk i Velfærdsministeriet og 7 hjemløse på gaden.
Ministeriet kender os meget godt og synes vi laver et stort og nødvendigt stykke arbejde. Forstanderne
er lidt blandede i deres udsagn: 2 mente, at det var vigtigt vi var der, men mange gange mister vi fokus
på de overordnede linjer. Der blev også sagt, at kurserne var gode, men at det var svært at holde fast i
folk. De hjemløse på gaden havde måske også hørt om sand, men viste ikke om det var Hjemløsehuset
eller hus Forbi.
Blandt venner og bekendte kendte man ikke noget til SAND overhovedet, selvom de er socialpolitisk
interesserede.
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Ole synes ikke SAND er dygtige nok til at kommunikere deres budskab ud i pressen, når der sker noget
på området. Indtil for 3 år siden, troede han, at SAND og Hus Forbi er det samme.
Der ligger et stykke organiseringsarbejde i forhold til de hjemløse på gadeplan, også for at sikre
repræsentativiteten; for at sikre, at de hjemløse føler, at det er deres organisation.
Det diskuteres, om Ole taler ud fra et Københavnsk synspunkt eller om det er det samme billede i hele
landet. F.eks. er SAND rimeligt kendt i Aalborg og omvendt. Jørgen ser f.eks. brobyggerselskabet som
en fremragende enhed til at få kommunikeret sit budskab ud.
De forhold har man ikke i resten af landet og slet ikke i KBH.
Det store spørgsmål er hvordan vi får kommunikeret budskabet ud i resten af landet.
Vi kommer til at diskutere, hvordan vi kan blive kendt i den store offentlighed, eller bare på de steder der
arbejder med hjemløse.
Ole fortæller, at LOKK – landsorganisationen af kvindekrisecentre, har lavet en bevidst pressestrategi,
hvor man bl.a. er gode til at spotte hvornår avisredaktionerne har mangel på gode historier, og så smider
de nogle af deres gamle historier ud som nyheder. Dem kunne man godt lære noget af.
Det samme kan man af den måde folk blev trommet sammen til Henriks begravelse på. Vi skal udnytte
sådanne muligheder bedre.
Vi har, påstår Ask, handlet strategis ved at ansætte Sofie som informationsmedarbejder, og i
SANDsigeren og på vores nye hjemmeside har vi gjort meget ud af, at gøre os synlige på boformerne og
hos de lovgivende instanser, altså ministeriet, regionerne og kommunerne.
Per mener, vi taber mange folk, når de kommer fra boformen til værestederne. De kender ikke til SAND
og det er synd. Jørgen supplerer med, at vores indsats på værestederne skal ses i sammenhæng med
at SVID burde være dem, der besøger værestederne, men de har også problemer med at komme ud til
folket.
Vi kommer til at diskutere, hvordan vores egne folk ser på SAND. Ask synes ikke i samme grad som
tidligere, at han hører det der med at SAND bare er en kaffeklub, som argument for ikke at deltage. Der
er også enighed om at SAND sigeren har givet folk et mere nuanceret syn på SAND.
Der er stadig enighed om, at vi skal passe på at et ændret fokus ikke fjerner vores øjne fra boformerne.
Ole henleder også opmærksomheden på, at vi hele tiden skal huske at have vores bagland i orden, så vi
reelt repræsenterer de hjemløse og har opbakning blandt de hjemløse. Ellers nytter det ikke at have
gode kontakter til ministerium og kommuner.
Jørgen synes, at han ser flere oppe i Aalborg, der skubbes ud af Svenstrupgård, fordi der kommer flere
narkomaner og psykisk syge. Det er noget vi skal gøre opmærksom på. Vi skal sikre os, at § 110
målgruppen også er dem, der bruger boformerne.
Torben C foreslår, at man tager en by hver dag, for at gøre reklame for SAND. Vi taler også om at
hægte os på OMBOLD og tage rundt sammen med dem. Vi kunne også købe en campingvogn, som vi
kunne tage med rundt.
Vi har et stort netværk, som vi lige så godt kan udnytte. Som Per siger det, så synes han at vi snakker
en hel masse men laver ikke særlig meget.
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Vi diskuterer det konkrete eksempel med at arbejdsgrupperne ikke sender referater til folk i bestyrelsen,
som vi aftalte på sidste bestyrelsesmøde. Vi kan, siger Ask, lave en ny procedure for udsendelse af
referat osv. Det er kun et spørgsmål om at bede sekretariatet om at bruge nogle flere ressourcer på at
tjekke om tingene bliver gjort. Vi har før talt om at sætte to tovholdere på hver gruppe, så de kan støtte
hinanden og holde hinanden i ørene. Vi kan sætte en deadline for, hvornår referatet skal være udsendt
og så sætte en medarbejder til at kontrollere at det bliver gjort.
Der er flere der synes, at de ikke får nok informationer om, hvad der foregår i SAND. Hvordan den skal
forbedres er straks sværere at finde en løsning på.
Vi har også det store problem med at skaffe nye folk ind i udvalgene.
Der er også forslag om at lave en eller anden tilbagevendende aktivitet hvert år, enten alene eller i
samarbejde med andre. Det kunne være et sommertræf som det vi lavede på St. Dannesbo for nogle år
siden. Der var lagt op til, at man kunne lave det til en årlig aktivitet.
Man laver idrætsdage/sportsdage mange steder, og der er aktivitetsmedarbejdere og lokal arbejdskraft,
der gerne vil hjælpe.
Det fører os over til den gl. diskussion om hvor vidt sand skal være en politisk organisation eller en
social organisation eller begge dele. Konklusionen bliver vist, at vi skal være sociale for at tiltrække folk,
der ikke er interesserede i politik.
Stig nævner, at Carsten og han har noget materiale og foredrag om gældsanering,
udflytningsproblematikker og bisidning.
Det foreslås, at vi holder nogle flere to dages bestyrelsesmøder, hvor vi kan drøfte tingene i bund. Det
kommer sig af, at der er for mange punkter på vores møder, hvoraf for mange bliver jappet igennem.
Der kommer et modforslag om at vi mødes oftere, og på den måde får begrænset dagsordenens
længde. Konklusionen er vist, at flere møder ikke nødvendigvis udelukker todagsmøder.
Stig foreslår, at vi finder en bestemt ugedag, hvor vi holder bestyrelsesmøder. Det skal i givet fald være
tirsdag eller torsdag.
Vi diskuterer hvad Oles rolle er i organisationen, og vigtigheden af at han hele tiden er der for brugerne;
viser dem interesse og tager dem alvorligt.
Vi snakker om at være mere synlige i pressen. Vi skal vise befolkningen og de hjemløse at vi er med på
banen og samtidig vise flaget på boformerne lokalt.
Det fører os frem til en snak om den sociale retshjælp. Jørgen har oplevet stor interesse for DSR.
Ask fortæller om planerne for DSR.
Afdelinger i de større byer
DSR skal forsøge sig på NSJ i Vejle. Det kan måske føre til en afdeling i Vejle. Ask vil foreslå det for
AOF Vejle.
Vi skal uddanne os til Sociale managere på et kursus lavet af DSR i efteråret.
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Fortæller om strukturen, opbygningen i DSR.
Webcam og rejsehold.
Vi ser DSR som et tilbud vi kan henvise til, som nogen der løser konkrete problemer. SAND (Ole) skal
så løfte generelle problemstillinger, der viser sig, politisk.
Internationale opgaver
FEANTSAs årlige konference kommer til DK i 2009 og årets tema er ’brugerindflydelse’. SAND kan
involvere sig i det omfang vi vil. Projekt udenfor er tovholdere på konferencen og vi skal på et eller andet
tidspunkt tage stilling til hvor meget vi vil involvere os.
Det kræver en del energi at involvere os i arbejdet, men ikke nødvendigvis de store økonomiske
udgifter, da både EAPN og FEANTSA refunderer en del udgifter.
I forhold til turen til Cardiff, indkalder Stig hurtigst muligt til et møde, hvor vi bl.a. tager stilling hvem der
skal tage til FEANTSA konference.
Kommunikation i SAND er dårlig
Per synes ikke, at han får tilstrækkeligt meget at vide på det rigtige tidspunkt. Han taler kun for sig selv,
men Pia synes det samme.
Det er især de ting arbejdsgrupperne laver, men også det sekretariatet laver. Per kommer med et
eksempel om et sand møde, der skal flyttes.
Stig savner også, at der er lidt mere kommunikation udvalgene imellem. Han vil gerne høre mere om
hvad der foregår i de andre udvalg.
Ask foreslår, at han beskriver, hvad han (sekretariatet) går og laver, og sender det ud en gang om
måneden eller en gang hver 14. dag. Det besluttes.
Der skal strammes op omkring indkaldelserne til bestyrelsesmøde senest en uge før. Vi vil holde møde
en gang om måneden resten af 2008.
Ask tilbyder, at lave en procedure for hvordan arbejdsgrupperne skal indkalde til møde, udsende referat
osv. F.eks. at der udsendes referat 14 dage efter mødet er afholdt. Det lægges på hjemmesiden og det
sendes ud til tovholderne fra de andre arbejdsgrupper og til hele bestyrelsen.
Løse ideer til sands arbejde
Leje et sommerhus og lave en oplevelsestur for hjemløse.
Nogle af de kirkelige organisationer har huse rundt omkring i DK, som vi måske kan låne.
1. Hellesølejr (Nord- midtjylland)
2. Kofoed Skole v. Sorø
3. Skaverupkejr (Agnø ned til vandet)
4. Skansegården har nogle hytter i Sverige
5. Kofoed Skole har en fiskekutter
6. Almegård kasserne
7. Anholt
8. Lions Clubs hytter (Bøgely/Varde)
Lave en sit down strejke eller overnatning på Rådhuspladsen. Få inspiration fra et lignende arrangement
de lavede i Grækenland (Athen).
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Udskriv en konkurrence, hvor du skal lave et slogan eller en aktivitet sand skal lave.
Få Dansk Værestedsidræt til at lave en idrætsturnering (endagsbegivenhed) for nogle boformer.
Klistermærker: streamer til bilen
Overlevelsestur. Egas bornholmertur ell. Kopperberget, der ligger nord for Helsingborg. Det er en park,
der er bygget til formålet. Det skal stadig være for ungdommen.
Evaluering
Ved rejser til udlandet skal formålet en anden gang være, at se hvordan andre organisationer gør
tingene og hvad de har af tilbud til hjemløse. Et bestyrelsesseminar kan lige så godt holdes i DK..
Det kan både være den internationale gruppe og bestyrelsen, der kan tage udenlands. Feantsa
konferencer og EAPN konferencer bør være en opgave for den internationale gruppe. Det aftales
således, at det er den internationale gruppe, der beslutter hvem der skal tage til Cardiff senere på året.
Pengestærke organisationer
Sor-optimismerne
Odd Fellow logen
Lions Club
Dan Boyder (formand for danske erhvervsleders netværk)
Sct. Georg Gillerne (Johnna ved noget om dem)
Frimurene
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