Referat af bestyrelsesmøde SAND Fyn d. 05-01-2017
Afholdt på herberget Benediktsgade
Til stede: Helle, Stig, Betina, Jens, Gerth, Bo. Fra sekretariatet: René Nielsen
1) Opfølgning fra sidste møde. Vi skal have svaret Kim Hoffmann. Dette gøres i separat
dokument. Folkemødet og deltagere skal foreslås/udvælges.
Fyn indstiller: Gerth grundet grønlænder projekt, Bo Skytte bred viden om hjemløshed, taler
gerne ved forsamlinger, Jens Dorrow vil gerne med qua hans 16-årige erfaring med
hjemløshed samt 225 timers reglen, samt enten Michella eller Mikkel da Fyn oplever at
ungdomshjemløshed stiger på Fyn.
Integrationsydelse. Affalds tråd container, sæt en brun mand ind og skriv integrations ydelse.
Ring Richardt der gerne vil afsted til FM17 og føler sig lidt forbigået.
Gavekort er delt ud, på nær et enkelt, som ikke kan afleveres, da manden er i fængsel. Susanne
har givet lov til at udvalget kan aflevere senere. Det kunne være ønskværdigt at udvalgene fik
besked i bedre tid næste år, men dette er bundet på bedre respeed fra fonden. Helle foreslår,
at udvalgene, upåagtet om tilskud gives fra fonden, laver en interesseliste i november måned,
så alt er klart. Stig siger at Fyn skal huske, at Frimurerlogen har julehjælp. Bo siger at
Folkekirken og Røde Kors jo også har julehjælp.
Helle beretter at hun er inviteret til workshop med Odense kommune d. 10ende januar
omkring unge hjemløse.
2) Hvad er sket siden sidst. Stig er kommet i integrationsrådet med fokus på 2. generations
unge. Jeg er også inviteret til møde med Steen Møller fra rådet. Jeg ved dog ikke om jeg
deltager.
Gerth fortæller at han har været med til Fælles SAND møde, hvor han fremlagde arbejdet ang.
udsatte inuitter. Derudover har Gerth været med til hovedbestyrelses møde. Alting
koordineres nu på landsplan på grønlænderområdet. Vi har også planer om en studietur til
Grønland, således at SAND kan startes op på Grønland/Nuuk. Jeg er ved at skrive til
grønlænderforeningen om at starte en arbejdsgruppe. Jeg har meldt mig ind i UMIAQ,
grønlænderforeningen, og SAND Fyn skal betale. Gerth har også massere af bisiddersager.
Bo fortæller at den nedsatte grønlændergruppe består af folk fra Aarhus og Esbjerg. Vi skal
have fundet flere repræsentanter. Stig foreslår at Gerth finder Grønlandske suppleanter til
Fyns bestyrelse.
Helle fortæller, at Michella har haft meget med studerende at gøre ift. unge hjemløse.
Bo mener at Michella kan være inhabil ift. at hun selv er studerende.
Peter Blæsbjerg Kryhlmann ønsker at blive en del af SAND Fyn til den kommende
generalforsamling i slutningen af februar.
3) SAND/SAND: navnet har været oppe at vende igen. Der er jurister på sagen. Navne forslag:
San.d eller SAN(D) Ask vender snart tilbage med flere nyheder fra advokater og tøjfirma. Helle
forslår en navnekonkurrence, der indsættes i Sandsigeren.
4) Isabella spørger om folk oplever Black Army. Helle ser dem ofte. Stig ser dem ikke.
Black Army overtager udsattes lejligheder. Udvalget vil høre Sofie, om SAND skal lave en
mediestrategi. ”Når kommunen fejler griber gaden” Samarbejd med hele landet.
Exitprogrammer. Socialstyrelsen, Headspace, Hellebro, Rådet for socialt udsatte.
Jens syntes, at vi skal passe på. Vi er altså ikke politi. Vi skal kun arbejde politisk. Helle melder
sig under fanen. Vi skal have en arbejdsgruppe, der sætter ord på at de svageste presses ud i
kriminalitet. Vi skal have kommunale indsatser til unge og ældre der presses til kriminalitet.

Jens og Helle ønsker at deltage. Stig vil tage dette emne med i Udsatterådet og
Integrationsrådet.
5) Egne lokaler: Gerth mener at det kunne være en god idé at SAND Fyn får egne lokaler.
Denne ide støttes af udvalget. Bo spørger, hvor pengene skal komme fra? Stig foreslår at dele
lokaler med Hus Forbi og bliver distributører. Bo mener der sker en uhensigtsmæssig
sammenblanding af organisationer/bestyrelsesarbejde.
Gerth mener, det kunne være godt at have bisiddersamtaler i disse lokaler.
Aberdeen management har massere af ledige lokaler og ønsker en social profil, måske kunne
man høre dem om et billigt/GRATIS LEJEMÅL.
Stig foreslår Frivillighedshuset, som koster 30 kroner pr. Gang.
Stig foreslår, at man kunne leje et lokale på Benediktsgade.
Stedet skal ligge i indre by.
Helle tænker på, om man kan finde et kælderlokale?
Lad os finde ud af, hvad der findes af reelle muligheder og finde et realistisk budget.
René tænker, om man kunne spørge Tom Rønning om gode råd.
6) Generalforsamling
Dato 27-02-2017
Sted: St. D
Tid: 17.00-18.30 spisning, efterfølgende GF til klokken 21.00
SANDs sekretariat laver indbydelse. Skal udsendes senest mandag d. 06-02-2017
Budget til 2017 og regnskab udarbejdes af Jens Dorrow i et samarbejde med Susanne Bösche.
Jens vil have dette klart senest d. 25 januar.
Ansvarlig for generalforsamlingens afholdelse er Helle.
René har et hængeparti omkring at have et mæglingsmøde med de ansatte på St. D sammen
med Michella. Men alle fra SAND er velkomne derude.
René ringer til St. D og skaffer lokale til GF.
7)Samarbejde. Fast punkt. Er alle tilfredse. Gerth syntes at det bliver bedre og bedre. Steen
Rosenquist er inviteret til generalforsamlingen for at tale ud om samarbejdsvanskeligheder
med hovedbestyrelsen. René mener dog at det er en fjollet idé at gøre dette til en
generalforsamling, da det udvasker formålet. Netop en generalforsamling. René foreslår at
finde en anden dag at afholde et samarbejdsmøde med Steen på.
Helle slutter af med at rose Gerth for hans fremragende arbejde. Tak tak tak siger Gerth. Efter
ordre på at tage imod en kompliment fra Helle ☺
8) Evt:
Gerth giver Helle en kalendergave for hendes gode indsats som formand.
Helle har været glad for samarbejdet i løbet af året og håber at alle i udvalget har mod på atter
at stille op.
Dato for næste møde bliver d. fredag d. 27-01-2017 klokken 16.30 på Benediktsgade.
Referent, René Nielsen

