Bestyrelsesmøde i SAND d. 24/10 2018.
Deltagere: Mas, Torben B., Robert, Jacob, Heidi, Carsten, Christina, Sara
Afbud: Liselotte (har sendt Torben), Jonas (har sendt Robert), Anders (har sendt Jacob), Moos (har sendt
Carsten), Rani, Leif, Svamp, Stellan.
På besøg: Jesper fra SAND Nordjylland
Fra sekretariatet: Ask, Tobias, Sofie (ref.)
1. Opvarmning til et godt møde: Tobias minder om, at vi skal lytte og være opmærksomme med både
øjne, ører og krop. Være tilstede og være positive.
2. Merchandise: Punktet er et vi startede tilbage i juni, da Mas var blevet kontaktet af én, der gerne
ville sælge lightere til fordel for SAND. Det affødte en snak om, at man også kunne lave t-shirts mm.
I processen om hvad vi skulle lave, stødte Sofie og Tobias dog ofte på ’hvorfor?’ og ’til hvem?’.
Derfor har Ask, Tobias og Sofie lavet en +/- liste over det positive og negative ved at lave
merchandise til andre end hjemløse. Listen uddeles på mødet.
På plus-siden er punkter som at gøre SAND kendt i en bredere kreds og at brede budskabet ud,
historiefortællinger og spændende samarbejder. På minus-siden er punkter som manglende
overblik over hvem der går i vores tøj, det kræver arbejdskraft at ’drifte’ (reklamere, sælge,
sende…), vi sælger ud for ’ussel mammon’…
Vi har også bogen Gadens Konger - og den sælger ikke sig selv. Det kræver mandetimer og det
kræver en meget bevidst indsats.
VI skal være meget skarpe på intentioner. Hvorfor vil vi det her? Det ligger meget langt fra SANDs
kerneopgaver.
Hvis økonomi bliver styrende for at sælge merchandise, er der fare for at gå på kompromis…
Christina: Jeg synes det ville være dumt, hvis vi skulle til at tage penge for lightere - det har værdi at
det er noget vi, bare giver ud.
Så skulle det være en særlig T-shirt - og det skulle være meget tydeligt, at det er en støtte-t-shirt.
Det skulle ikke være for økonomien - selvfølgelig skulle det løbe rundt, men det skulle være for at
få vores navn ud.
Mas: Jeg oplever, at der er mange der spørger, om de kan købe fx en t-shirt. Så det kunne måske
give god mening, at man kunne det. Fx til hjemløsedagen. Det skulle være for at støtte.
Christina: Jeg bliver bekymret for, at der er politiske partier der fx har købt et parti lightere og står
og deler dem ud. Det dur bare ikke… Derfor er det vigtigt, at det ikke er de samme t-shirts som vi
går med. Det skal tydeligt være en støtte-t-shirt. Og man skal ikke kunne købe den på hjemmesiden
- det skal være et fysisk møde.
Torben: Jeg synes det er en dårlig idé, at der skal sælges. Hvis der skal, kunne det være de lokale
udvalg, der skulle stå for det.
Jacob: Det, der måske ville give mest mening hvis vi gerne vil ses, det er jo sådan noget som
busreklamer. Hvor mange af os mødte SAND for første gang gennem en lighter?
Robert: Jeg har mange borgere, der kommer og spørger mig om de der SAND hættetrøjer og jakker
og spørger, om det er noget man kan købe.
I går kom der fx 40 direktører mv. og spurgte om de kunne købe SANDs logoer til deres computer-
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tasker - og det lovede jeg at spørge om.
Christina: Vi skal lige huske vores navnesag… noget af det, der fik dem til at bakke ud, var at vi ikke
sælger t-shirts. Gør vi det, er vi en direkte konkurrent. Og de vil helt sikkert komme efter os igen.
Heidi: Jeg kan rigtig godt lide Jacobs idé med busreklamerne. Og jeg havde rigtig god erfaring med
kravlenisserne - det gav mange gode snakke, når jeg spurgte om de ville have en hjemløs
kravlenisse med hjem. Så spurgte folk hvad den kostede - og så kunne jeg jo sige at den var gratis…
Ask: Jeg synes vi skal spørge os selv om, hvorfor vi gerne vil det her? Hvis det er for at gøre verden
opmærksom på at SAND findes, så kan man gøre det på rigtig mange måder - merchandise er én af
dem…
Vi har jo Gadens Konger - og hvis man ser hvor meget arbejdskraft, der skal lægges i at sælge en
bog, så er det en underskudsforretning, vi sælger den så af andre tungtvejende grunde - nemlig for
at nuancere hjemløsebegrebet mm.
Torben: jeg synes det er en god idé. Man skaber noget opmærksomhed. Der kommer også lidt
skejser. Lidt har også ret.
Sara: Der er jo hele det administrative aspekt ved at sælge. Hvis udvalgene skal stå for at sælge, så
skal udvalgene også selv stå for at reklamere og indberette.
Jeg kan ikke se hvad problemet er hvis der kommer en for at købe en T-shirt, så giver man den og
siger, du kan donere hvad du vil… Og så går det i kaffekassen…
Heidi: Jeg synes ikke vi må gå væk fra, at vi giver noget til nogen. Jeg tror ikke, vi er ved at gå på
røven økonomisk, jeg kan bedre lide at vi går ud og giver noget ud - fx kravlenisserne - og så oplyser
samtidig. Og så kan man supplere med busreklamer. Hvis jeg skulle synes det var en god idé, så
skulle det være for at oplyse og gøre folk klogere.
Jacob: Vi skal passe på, at vi ikke bliver en souvenir-butik. Der går ufatteligt mange mandetimer på
det… Min indre rebel vil hellere besætte et hus og komme i medierne ad den vej. Der er noget fedt
i, at vores tøj er noget man får når man er inde i varmen og er aktiv. Når man lægger nogle kræfter i
butikken. Det giver rigtig meget, synes jeg. Det kan bruges til ’lokkemad’.
Tobias: Det ville være synd hvis det eksklusive bliver udvisket fordi alle kan få det. Du får heller ikke
lov til at være med i andre ’bander’ og venskaber, hvis du ikke giver noget igen.
Det er vigtigere at være synlige på andre måder og rykke på andre fronter…
Robert: Der er en, der skal lave en genbrugsbutik til fordel for SAND Storstrøm. Hun har også bedt
om en masse kravlenisser til butikken.
Tobias: Hvad de enkelte udvalg vil, er vel op til dem…? Om de vil trykke 50 t-shirts og sælge dem
eller dele dem ud på en hjemløsedag?
Ask: Alle udvalg kan jo i princippet gøre hvad de vil, så længe det ikke er i modstrid med SANDs
formålsparagraffer. Og jeg vil ikke tilskynde at indsamlinger mm, der tager tid og kræfter fra det
politiske arbejde.
Man kan jo sagtens lave t-shirts med et budskab og dele dem ud i en given relevant sammenhæng fx konferencer mm.
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Sara: Jeg har fået rigtig god respons på den Folkemøde-t-shirt med ’hjemløse er bare mennesker’.
Den kunne måske genbruges?
Jacob: Nu er vi nærmest tilbage til start… Jeg synes det er en god idé med supporter-trøjer, der er
anderledes end dem vi går med.
Torben: Der er vel en stemning for at vi skal lave noget, men at det skal være anderledes end
SANDs merchandise?
Ask: Jeg synes bare, at det jeg har hørt, er at det vi vil have er opmærksomhed - og det dér møde
mellem mennesker… Dem, der gerne vil have vores t-shirts, er jo dem, hvis sympati vi allerede har.
Dem, vi virkelig skal have ændret, er dem Heidi møder på gaden med kravlenisserne. Det forstyrrer
dem med de hjemløse kravlenisser. Det får dem til at tænke over, hvorfor folk er hjemløse.
Tobias: Opsummerende kan man sige, at det skal hænges op på en konkret kampagne eller event.
Det behøver ikke være t-shirts, men det kan være alt muligt andet…
Ask: Skal vi lave noget, der kan sælges? Vi stemmer om det. Bestyrelsen beslutter, at det skal vi
ikke.
Men t-shirts der kan deles ud – arrangementsspecifikke - er en god idé. Det stemmer bestyrelsen ja
til.
Jacob: Må udvalgene gerne lave deres eget tøj?
Sofie: Inden I alle sammen laver jeres eget tøj, så vent lige til Arvid har fået justeret de lokale logoer
så de refererer til SAND - De hjemløses landsorganisation…

3. Økonomi/overblik
Ask gennemgå regnskab pr d.d.
Hvad stikker ud?
Temadagene: Her er der brugt mere, end der var budgetteret med. Til gengæld holder vi kun
temadage en gang om året, så den overskrides ikke yderligere.
Mere problematisk er det med møder og konferencer - her er der en overskridelse, og der skal
gerne holdes flere møder året ud. Så den post skal vi tilføre nogle flere midler. Overskridelsen
skyldes bl.a. at vi har holdt flere Fælles SAND møder og har brugt flere penge på oplægsholdere,
ligesom der har været flere deltagere.
Folkemødet ’ligger’ også under punktet konferencer afh./delt. Der er en lille budgetoverskridelse
her. Vi deler relevante udgifter med HF. Så har brugt i omegnen af 85.000 - og der var budgetteret
med 70 - 80.000.
Punktet ’forsikringer’ er voldsomt overskredet. Det skyldes at vi har haft en forsikringsgennemgang
der viste, at vi var voldsomt underforsikrede. Det er vi ikke længere, nu er ansatte og SAND folk
bl.a. bedre forsikrede, ligesom vi fx har en bisidderforsikring og en bankforsikring (hvis banken
hackes).
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Ask foreslår, at vi flytter midler fra ’afholdelse af kurser’ over på henholdsvis ’møder internt i
organisation’, ’konferencer’ og ’forsikringer, hvor der er brugt for meget, så det passer med det,
han mener vi kommer til at bruge resten af året. Tilskudskontoret skal sige god for, at vi gør det.
Bestyrelsen godkender at Ask ombudgetterer efter de principper, han har beskrevet. Han sender et
revideret budget til Tilskudskontoret/Ministeriet, og sender det videre til bestyrelsen.
Ask gennemgår vores indtægter - 5.000.000 i grundbevilling (sats-puljen), så har vi 244.000 fra Tips
og Lotto, samt 200.000 i arv.
Vi har en række ekstrabevillinger der ikke nødvendigvis skal bruges i ’18, i alt 400.000 samt 100.000
fra LO prisen.
Vi har også fået en række gaver i ’18 - i alt 47.270
Vi har også nogle poser penge stående fra tidligere donationer; tombola, LG-koncertgængere, arv,
NSJ, UC. Det ser fornuftigt ud!
4. Hvem skylder Gadens kongers lånepulje penge? – et overblik
Gadens Konger: en bog vi sælger. Alle indtægter går til Gadens Konger-kassen der bestyres af Ask,
Susanne og Sofie (og i sin tid, Holger…). Der er nogle, der skylder og har gjort det længe! Vi kaster
et blik på denne liste (den uddeles på mødet) - og håber at de snart begynder at betale, så andre
kan få glæde af lånepuljen!! Det er et ’lukket system’ og kun hvis pengene kommer ind i puljen
igen, kan de atter lånes ud til andre trængende.
5. Julehjælp
Hus Forbi har taget stilling - og de giver 35.000 til julehjælpen.
Christina taler varmt for, at SAND også i år giver julehjælp. Det er hendes oplevelse, at gavekortene
har meget stor værdi for modtagerne.
Normalt er den samlede pulje på 80-90.000 og så køber vi gavekort i størrelsesordenen 150 - 200
kr.
Så er det udvalgenes opgave at finde folk, der har behov for hjælp.
Vi kontakter også natcaféer og nødovernatning og giver typisk til de brugere, der overnatter
julenat.
Der er også gadeplansmedarbejdere, der hjælper med at finde modtagere.
Som udgangspunkt giver man ikke internt i udvalgene. Der er dog undtagelser.
Skal vi bruge samme model igen?
Sara: Kunne man slå sig sammen med én, der fx laver juleposer? Så de kan prioritere andre
målgrupper end hjemløse - der så kan få et gavekort i stedet?
Ask: Det er altid en god idé at koordinere indsatsen lokalt.
Det er ikke udvalgene, der plejer at dele den største portion ud. Det er samarbejdspartnerne, der
står for at dele langt størstedelen ud.
Hvor meget skal vi give? Der er foreslået 35.000,- Det besluttes.
Hvordan skal de deles ud? Samme model? Det besluttes.
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Hvor skal vi tage pengene fra? Ask foreslår Lucas Graham-midlerne. Han prøver dog at søge nogle
midler også. Og måske kommer der nogle dumpende, og så tager vi det derfra.
Det besluttes at bruge af Lucas Graham-midlerne. Vi tager 35.000 kr. af de i alt 55.000 kr. vi har.
6. To kommende kurser
Vi har fået to kurser under Center for frivilligt Socialt Arbejde.
21/11: Kursus om sociale medier med fokus på Facebook. Der er plads til 25. Halvdelen af
pladserne er SANDs bestyrelse - den anden halvdel er en fra hvert udvalg. Alle fra bestyrelsen skal
gå hjem og finde en og melde ind til Sofie.
11/12: Kursus om Generalforsamling, gejst og engagement. GF skal ikke være så kedeligt - man skal
have gejst og lyst til at gå ind i arbejdet. To fra hvert udvalg skal deltage. Det skal være de to, der
også kommer til at have en central rolle ift. afviklingen af de kommende lokale generalforsamlinger
i februar. Det er ikke et lytte-kursus, men aktivt og erfaringsudveksling! Tilmelding via
hjemmesiden!
Der er også andre kurser på bedding fx lovgivning (6.12), Fælles SAND (19.12) - hold øje med
kalenderen…
7. Tovholdere
René er tovholder på bisidderne
Nancy er tovholder på UC
Tobias er tovholder på aktionsgruppen. Det er ikke et stående udvalg, men en gruppe der trommes
sammen efter behov. Man melder ind, hvis man gerne vil være en del af en bruttotrup, og så
sætter Tobias et hold - med udgangspunkt i det lokale. Vi skal dog dyrke tanken om at hjælpe
hinanden regionalt, så vi trækker på naboudvalg mm. Man holder ikke bare møde for at holde
møde - man mødes for at lave en aktion, planlægge en aktion eller øve en aktion.
Christina: Ift aktioner, så har vi fået en mail fra Maja fra Gadejuristen. Hun har kontaktet
justitsministeriet for at få oplyst, hvad en hjemløs er. Efter der er kommet en dom ift. ’lejr – loven’
er der sat spørgsmål ved, om det overhovedet er lovligt at være hjemløs. Ministeriet siger, at man
godt må sove på en bænk, men man må ikke have sine ejendele med, og man må fx ikke spise en
burger på den og lægge sig til at sove med affaldet ved sin side.
Hun vil gerne lave en fælles-kampagne med SAND.
Vi kan jo bruge nogle af de idéer, vi tidligere har talt om, fx hvad er en hjemløs… Det kunne være
landsdækkende aktioner. Ikke kun Kbh. Der er også valg lige om lidt - her ville det også være godt at
gøre opmærksom på os…
Det skal afstemmes helt klart hvem der tager sig af hvilke dimensioner af oplysning/aktioner.
Erfaringer fra aktionen ved domhuset.
Vi beslutter at tage et møde med dem. Fra SAND deltager René, Christina, Tobias og 1-2 fra SAND
Hovedstaden.
8. Runden rundt
Sydfyn: Halter lidt. Mandefald. Der er dog kommet et nyt hellested, hvor man kan sove. Små huler i
køkkenhaven på museet hvor man gerne må sove og dernæst kan blive hjulpet relevant videre i
systemet.
Formanden/Christina: Har været ved at afdække ryge-heroin og kokain sammen med en konsulent
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fra misbrugscentret. Det har været nødvendigt for at kunne finde nogle konkrete tal til
sundhedsministeriet ift. fx heroin-projekt. Hvis man skal med på projektet, skal man injicere, og det
ville være godt at få rygeheroin på projektet. Der er ikke nogen ’trappe’ mere - der er mange unge
der starter direkte på heroin… Der kommer en rapport.
Udvalget har været med inde over et stort arbejde med Århus kommunes masterplan mod
hjemløshed. Er ikke så tilfredse med bundlinjen, men i indstillingen til byrådet er SAND nævnt i det
hele. Det er godt - men også lidt dobbelt, da vi får en dobbeltrolle… har SAND fx været med til at
nikke til fx besparelserne… Det kan sætte os i en uheldig situation.
Rådet for Socialt udsatte; Undersøgelse af frivillige bisiddernetværk. Ellers er der meget snak om
hvilke benævnelser vi pt skal bruge: Misbruger/Narkoman, Luder/Prostitueret mm., man bliver lidt
træt. Der er meget snak…
Christina skal til såkaldt Ludertopmøde. Ministeren har meldt ud, at der kommer et udspil om
sexarbejdere - og her vil pigerne gerne høres. Derfor topmødet.
Nordvestsjælland: Godt og dårligt nyt. Brugerrådet i Roskilde er nedlagt, men erstattes af et rigtigt
udsatteråd. Det vil formentlig give noget mere politisk magt. Carsten er dog ked af, at brugerrådet
er nedlagt, men man havde på den anden side ikke reel politisk magt. Sidste frist for at melde sig
som interesseret er d. 25/10.
Nordjylland: Personfnidder har fyldt. Vi prøver at samarbejde, men det er svært.
Tilsynet vil gerne have lukket Tigó - vi synes det er skrækkeligt, hvis vi mister de otte
herbergspladser. Man kan ikke rigtig argumentere for, hvorfor det skal lukkes.
Flere fra udsatterådet har mere eller mindre henstillet til, at SAND Nordjylland ikke skal stå for
Udsattedagen selv. Dette trækker også tråde til personfnidder-sagen… Vi afventer resultat af et
møde i begyndelsen af ’19.
Østjylland: Fokus på misbrugere i by-rummet. Der var varslet voldsomme besparelser på
udsatteområdet i Aarhus. Vi kæmpede voldsomt i mod, havde foretræde og det endte lykkeligt.
Vi har haft møde på hellestedet med alle kontormusene fra forvaltningen og brugerne. Rigtig godt.
Vi har fået hellestedet registreret som adresse ift udrykning ved fx overdoser.
Hellestedet er blevet lavet færdigt, så der er vand og snart kommer der også lys og infrarøde
varmelamper.
I morgen har Værestedet 25-års fødselsdag - alle er velkomne!
Storstrøm: Dialog med Lolland og Guldborgsund kommuner mhp. udsatteråd. I Næstved kommune
er Robert med i udsatterådet. Varmestuen i Næstved er gået med til at have døgnåbent for
gadesovere. Gode folk der er kommet med i udvalget.
Hovedstaden: Arbejdsudvalg om at ændre socialpolitikken i DK. Taler med den private side af
behandlersystemet - LOS. §107 og §108-pladser (alternative plejehjem inden for vores område).
Grunden til, at vi er dialog med dem er, at Kbh. har sagt, at de mangler 50 pladser inden for 107 og
108. Og det er pladser til nogle af de svageste fra vores målgruppe. Derfor er vi gået i samarbejde
med LOS, der er private opholdssteder. Kommunen er dog ikke interesseret i at bruge de private
pladser - de vil hellere bruge de kommunale. Det må de ikke. Det skal være en faglig begrundelse.
Derfor er vi i dialog med dem.
Vil gerne besøge udvalget i Århus. Hele udvalget tager over i slutingen af oktober og kigger på
skæve boliger.
Trekanten: To nye medlemmer, gode folk. Har lige fået egen bolig for to måneder siden. Meget
engagerede. Udvalget har holdt udsattedag. Det gik over forventning. De lavede bl.a. Poverty Walks
- meget populært. Det vil man gerne starte op i Vejle i samarbejde med Gadens Stemmer.
Mas er næstformand i udsatterådet. Man har længe efterlyst, at de udsatte i Vejle får nogle
hellesteder. De kommer. Kommunen har bundet sig de næste 5 år ift. udlejning af lokaler til Vejle
herberg. Når lokalerne er sat i stand med brandtrappe, skillevægge og badefaciliteter, er stedet
godkendt til 8+ pladser.
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9. Evt.
Socialstyrelse-sagen om underslæb. I starten da sagen rullede, blev vi kimet ned. Christina og Ask
aftalte, at det var Ask der stod for det, da han har kontakten til styrelsen. Medierne ville gerne lave
sensationshistorier, som vi havde svært ved at levere… Christina havde i hvert fald svært ved at
udtale sig om noget, hun ikke havde indblik i.
Moralen er, at ved man ikke noget om det man får medie-henvendelse på, så sender man den
videre til nogle, man tror der gør. Som udgangspunkt er det Christina, der tager sig af sager der er
landsdækkende, ellers spark det over til Sofie, så deler hun det ud til relevante.
Startpakker. Ask er blevet kontaktet af en gut, hvis kone arbejder på Overmarksgården. Der er ca.
100, der flytter ud fra Overmarskgården. De skal have en god start - og det kan de få med en
startpakke. Og det er ikke bare et håndklæde og en tandbørste - de har et stort budget.
Asks svar var: principielt synes vi det er en kommunal opgave, og hvis I har identificeret et problem,
så skal I råbe op om det. Cityforeningen er bl.a. med - og her sidder borgmesteren i bestyrelsen…
Kommunen har forpligtet sig til det under Housing First.
Men SAND er også realister - og hvis I vil lave det her som privat initiativ, så vil vi gerne støtte - men
vi kommer til at bruge det politisk.

/Sofie, 24.10.18
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