Bestyrelsesmøde SAND Hovedstaden d. 8/1- 2018
Deltagere: Edmund, Ole B, Ole S, Niels, Asbjørn, Kim Allan, Allan Thyge, Michael, Ask (gæst).
Afbud: Finn
Uden afbud: Lars, Sussi, Richardt.
Dagsorden:
1. Formanden byder velkommen
2. Konstatering af beslutningsdygtighed
Allan og Ask er ikke stemmeberettigede, men der er rigeligt andre til at vi er beslutningsdygtige.
3. Valg af referent
Ask
4. Godkendelse af dagsorden
Ole S har indsendt to forslag til dagsordenen, som ikke er kommet på. Ole B har glemt at tage dem med,
siger han. Det ene punkt er retningslinjer for brug af diktafonen. Det andet punkt et ønske om bedre
forplejning på møderne. De behandles som punkt 22 og 23.
5. Godkendelse af sidste referat
Ingen indvendinger. Det godkendes.
6. Formanden informerer
Han har været til en konference om hjemløse i Udkantsdanmark d. 12.12.17 i Rønne. Dagen efter var der
også en konference i Slagelse med samme tema. Det var det nationale udsatteråd, der var vært. Michael
synes det var lidt spild af tid.
Michael er blevet arbejdsramt og må fratræde sine formandspost. Ole B vil gerne overtage formandsposten
indtil næste generalforsamling. Det støttes.
Michael siger, at udsatterådet på Bornholm endnu ikke er endelig nedsat. Kommunalvalget har givet en
Rådet en ny formand, som skal være med i processen om at nedsætte det endelige råd.
7. Kassereren informerer
Ole S siger at vi i sidste måned havde 3 omkostningskrævende ting. Vi har haft julefrokost for bestyrelsen, vi
har købt kontorartikler og vi har haft årsmøde/julefrokost for hjemløse.
Ole S synes at Asbjørn har købt rigelig mange kontorartikler. Han har købt for 4.500 kr. Bl.a. har han købt
dyre batterier, synes han, og generelt har han købt i for store mængder. Asbjørn synes Ole S selv skal købe
batterier, hvis han vil have dem superbilligt. Asbjørn havde spurgt Susanne hvilke ting SAND Hovedstaden
’huggede’ fra sekretariatet og i hvilke mængder. Det var det han bl.a. købte ind efter.
Allan foreslår at man laver en fast bestilling, så man hele tiden har de ting man skal bruge.

Asbjørn synes ikke det er rimeligt at han selv skal lægge ud for ting, f.eks. julefrokosten. Han synes det er
gammeldags, at man får pengene kontant. Han vil gerne have dem overført til sin konto. Det siger Ole S han
godt kan gøre. Man kan også få udlægspenge, hvis man ikke selv vil lægge ud.
Asbjørn mener også at Ole S er for fedtet i hans måde at bestyre pengene på.
Vi snakker om hvor meget man bruger på et år. Det vurderer Ole S til at være på et par tusinde kroner.
Ask synes det er ærgerligt, at Asbjørn bliver skældt ud fordi man gør en aktiv indsats. På sidste møde
opfordrede kassereren netop til at der blev brugt penge på ting vi manglede til kontoret. Han spørger også
om der er andre, der synes Ole S. sidder for hårdt på pengekassen. Det havde den øvrige bestyrelse ingen
kommentarer til.
8. Øvrige informerer (Runden rundt)
Kim Allan siger han bliver nødt til at gå kl. 13 fordi han skal hjælpe en med at flytte.
Ole B var til møde med Liberal Alliance og Gadejuristen i fredags. Nanna (lederen for Gadejuristen) fortalte
f.eks. at Hillerødgade gav 72 timers karantæner. Ole ønskede Nanna tillykke med at hun var kommet i det
nationale udsatteråd. Der var en værtshusholder, der gav smøger til hjemløse i julen. Allan siger, at det
faktisk var Mia Nygaard, der hev penge op af lommen for at lave det PR-stunt.
Ole B skal til møde med 3B i morgen. Her vil han forsøge at få 3B til at få flere hjemløse ind i deres
lejligheder.
Ole B har hentet 80 stk. billetter til nytårskuren. Han har planer om at give billetter til Hus Forbi, til
Drengehjemmet og et par andre steder. Allan foreslår at man også giver nogen til Beskæftigelsen på
Sundholm.
Ole B har også lagt invitationen ud på Facebook.
Kim Allan spørger om man har skrevet rundt til boformerne? Det har man ikke gjort denne gang.
Allan synes man skal følge op på tingene og f.eks. aftale med Hus Forbi at man ikke bare smider nogle
billetter på bordet. Man skal drage folk til ansvar. Hiv fat i Jimmy og bed han om at distribuere dem og om at
ringe tilbage, hvis han har for få eller for mange billetter. Han foreslår også at der laves nogle opslag, hvor
der gøres opmærksom på at man kan hente billetter hos SAND på et givent tidspunkt. Deltagerne skal gøre
en aktiv handling for at komme med, det forpligter. Det øger sandsynligheden for at man møder op på
dagen. Det kan godt være at der ikke bliver uddelt så mange billetter, men folk er mere dedikerede.
Kim Allan vil gerne lave et opslag, hvor han skriver Ole Bs telefonnummer og fortæller at man kan hente
billetterne senest et kvarter før på trappen op til Rådhuset. Det kræver at Ole B laver en liste over dem der
ringer og reserverer billetter. Asbjørn har en liste over boformer og væresteder vi kan sende ud efter. Ask
husker Kim på at sekretariatet gerne vil kaste et blik på opslaget og hjælpe til på anden vis.
Ole B vil også stå ved indgangen og få folk ind selvom de ikke har billetter.
Koret har været ude 7 gange i løbet af november for at synge og fortælle lidt om SAND. Det har ikke givet så
meget, desværre, siger Ole S.
Asbjørn synes det er ærgerligt, at man på sidste generalforsamling beslutter, at man vil besøge boformer og
så ikke gør det.

Han synes også vi har en for dårlig kontakt til hjemløse. Det skal blive bedre for at vi kan tillade os at sige, at
vi repræsenterer hjemløse.
Ask siger at klageretten over udsmidninger på boformer er blevet genindført fra 1.1.2018.
SAND bad for nogle år siden daværende socialminister Karen Ellemann om, at den blev genindført. SAND
synes at der skal være er et princip om at man kan klage over afgørelser om udsmidning, ligesom der er
mulighed for at klage afgørelser på mange andre områder. Vi håber også på at det kan mindske antallet af
uretfærdige udsmidninger, når forstanderne får at vide at det ikke er OK at smide ud på et forkert grundlag.
Vi diskuterer hvad man får ud af at klage. F.eks. siger Allan, at han har politianmeldt jobcenteret for ikke at
overholde lovgivningen. Han har klaget mange gange til kommunen over jobcenteret.
Det vil ikke komme den enkelte klager til gode at klage. Der er lang sagsbehandlingstid og en klage har ikke
opsættende virkning. Dvs. man får ikke lov til at blive indtil klagen er behandlet.
9. Hvem skal have nøgler. Punkt fra sidste møde
Asbjørn synes vi skal følge op på vores beslutning om at få nøglerne fra Lars inddraget. Det er et generelt
ønske. Ole S. kontakter Lars for at få fat i nøglerne.
10. Diæter. Skal vi køre efter landsorganisations regler?
SAND har en regel om at man kan give diæter til folk der er ude i SAND regi. Reglen er at man kan købe
morgenmad for op til 60 kr., frokost og aftensmad op til 200 kr. Der skal lægges kvitteringer for beløbet. Der
må ikke købes alkohol og smøger på SAND´s regning.
Ole S siger at der ikke kan gives diæter til transport til og fra det sted, hvor det frivillige arbejde normalt
udføres. Dvs. at der f.eks. ikke kan gives penge til Michael til mad på hans rejse til og fra Bornholm.
Der er stemning for at få de samme regler, men man vil gerne have tingene på skrift før man beslutter det.
Ole B sender reglerne med dagsorden ud næste gang. Ask forsøger at huske at sende reglerne ud med
referatet.
11. Julefrokost for hjemløse. Evaluering
Asbjørn indleder. Han synes det var alt for få, der kom ca. 20. Han synes det var et stort arbejde i forhold til
udbyttet. Han tænker, at folk har fået nok julemad d. 28. december. Det faldt også sammen med Hus Forbi´s
julefrokost. Det burde vi have taget højde for. Han synes vi bør finde en anden dag, f.eks. efter jul, og holde
et arrangement.
Han synes også det er ærgerligt at de boformer, der havde meldt deres ankomst, ikke dukkede op. Den
overskydende mad blev uddelt til hjemløse på Hulgårds Plads, Nørreport, Christian Havns Torv og
værestedet 16 på Sundholm. Det gik intet til spilde, og dem der fik det blev meget glade.
Allan synes man hellere skal lave en sommerfest i august måned. Man kan også kalde det sensommermøde.
Kim Allan synes man stadig skal lave noget sammen med Hus Forbi. F.eks. bruger halvdelen af beløbet (som
er afsat til julefrokost) som et tilskud til HF’s julefrokost.
Ole S siger at sidste års evaluering førte til at vi besluttede at vi ikke lavede en julefrokost i 2017, men fordi
vi havde penge til det, gjorde vi det alligevel.
Vi har tidligere år forsøgt at sætte plakater op uden den store effekt.

Vi snakker om hvad SAND´s vigtigste opgave er. Allan synes vi skal gøre mere for at gøre opmærksom på
hvad SAND står for, f.eks. være mere aktive under konferencer og debatter. Han mener der er en holdning i
hjemløsemiljøet om at SAND ikke giver deres holdning til kende. Vores personlige holdninger er
underordnede. Vi må have en fælles holdning, f.eks. til fixerum.
Vi beslutter, at vi ikke holder en selvstændig julefrokost for SAND Hovedstaden næste år.
Det er et åbent spørgsmål om vi skal bakke Hus Forbi´s julefrokost op næste år.
Vi snakker om vigtigheden af at have et godt forhold til Hus Forbi, og være synlige i deres nye hus. F.eks. give
gode råd og vejledning.
12. julefrokost for bestyrelsen. Evaluering
Asbjørn synes det var et hyggeligt arrangement. Især synes han godt om at tale med Jens Vestergaard.
Der er flere der synes det er uacceptabelt at Sussi tog en gæst (Lillepigen) med. Det skulle hun ikke have
gjort uden at have spurgt først. De valgte at lade Lillepigen være der, for ikke at skabe en dårlig stemning.
Der var også flere, der synes hun opførte sig upassende til den anden julefrokost- den åbne.
Vi diskuterer hvor meget man kan skabe sig før man ’gør skade’ på foreningen. Hvor langt kan man tillade
sig at gå, før man f.eks. bliver ekskluderet.
I denne sag er det svært at lave nogle sanktioner, men der skal tages en snak med hende om at det ikke er
OK at tage Lillepigen med. Hun skal også moderere sit alkoholforbrug på udvalgte tidspunkter.
Ole B eller Ole S tager en samtale med hende om det. Hvis ingen af dem har gjort det om en uge, tager Ask
en snak med hende. Ole S synes stedet var godt og hyggeligt, men tjenerne var ikke så gode.
Kassereren opfordrer til at man melder fra i god tid, hvis man ikke har tænkt sig at deltage.
13. Nytårskur den 15/1 – 2018
Ole B står inde ved Rådhuset fra kl. 14. Det starter kl. 14.30. Kim Allan laver et opslag som Ask gerne vil læse
korrektur på. Asbjørn har en liste vi kan sende ud efter.
Edmund siger at han tidligere år har lavet nogle opslag, hvor der står nogle nyttige informationer, som Kim
Allan kan blive inspireret af.
Ole B holder en tale, som der er flere af os andre, der har kigget igennem og kommenteret.
Frank starter med at holde en tale, så synger koret og Ole B han slutter med at tale. Der er
rådhuspandekager under seancen.
14. Boforms besøg den 15/1 – 2018 (Solvang))
Samme aften går turen til Solvang. Man skal derud kl. 18 til mad. Der er møde fra kl. 19 – 20. Allan vil gerne
med. Han har arbejdet derude før. Ole B, Asbjørn og Allan tager med derud.
15. Udsatterådet på Frederiksberg, indstilling
Kim Allan vil gerne stille op til den post, siger Asbjørn (Kim Allan er lige ude og flytte et køleskab for en).
Ole S sidder i frivilligrådet på Frederiksberg og siger at de har præpareret dem i 4 år for at få et udsatteråd.
Han kender de relevante politikere.

Ole S siger at vi er blevet bedt om at indstille en person til udsatterådet, men vi er ikke garanteret en plads.
Der er nogle andre der foretager den endelig udvælgelse af hvem der skal sidde i rådet. Ole s vil også gerne
sidde i udsatterådet.
Vi stemmer om det. Ole S får 4 stemmer og Kim Allan får 3 stemmer. Ole Svendsen indstilles.
16. Udsatte rådet på Bornholm
Michael gentager at der er valgt en kristendemokrat som formand for udsatterådet. Det har sat processen i
stå, at der har været kommunalvalg. Michael skal sidde i Rådet på vegne af SAND. Se også runden rundt
punktet.
17. Regnskab (buget for 2018) + gavekort. Hvad er der?
Regnskabet for 2017 er ikke lavet endnu siger Ole S. Han skal have alle bilag i hænde fra 2017 senest d. 22.1.
Hvis man ikke afleverer bilag inden den dag, kan man ikke regne med at få refunderet sine udgifter. Efter
den dato laver Ole S og Finn regnskab. Det fremlægges på næste bestyrelsesmøde, så det er klart til at
fremlægge på generalforsamlingen.
Budgettet for 2018 baseres på at vi har fået kr. 65.000 fra Københavns Kommune og kr. 60.000 fra
Frederiksberg Kommune.
Vi har kun fået penge til drift og ikke aktiviteter. For at søge til aktiviteter skulle vi lave et årshjul i sommer.
Det var der ingen i bestyrelsen der lavede til trods for at Ole S gjorde opmærksom på det flere gange.
Indtægtsmæssigt har vi fået nogenlunde hvad vi plejer. Ole S foreslår at vi bevarer det bearbejdede budget
og lader det være op til den nye bestyrelse at forfine det, hvis de synes det er relevant.
Posterne på det forslag Ole har lavet, er baseret på hans erfaringer for hvad vi plejer at bruge penge på, og
der hvor vi har brugt mest sidste år, har han forhøjet posterne lidt eller i hvert fald ikke beskåret dem så
meget som de andre.
Udvalget vil gerne have deres udestående med sekretariatet lidt hurtigere i år end sidste år. I det sidste
kvartal og her ved årsafslutning har arbejdet været forbilledligt, skal det siges.
Budgetforslaget vedtages.
18. Generalforsamling i SAND Hovedstaden den 20/2 – 2018
Ole B sørger for kaffe, the, vand, smørrebrød. Allan skal nok sørge for kildevand. Det holdes i nr. 20, første
sal. Bagerste opgang. Kl. 10.30 – 14.
Edmund sørger for at få nøgle.
Der skal sættes skilte op bygningerne, så folk kan finde det. Edmund laver opslagene til d. 10, og han sætter
dem op på Sundholm.
Asbjørn har noteret ud fra referatet, at der er 7 der er på valg. Ole S siger at der er en fejl i referatet, så det
skal undersøges nærmere, hvem der er på valg. F.eks. står der et sted i referatet at Edmund blev valgt for to
år. Et andet sted står der at han er på valg. Lars er der også modstridende informationer om. Ole B finder ud
af det.
Edmund spørger hvem der sender mail og plakater ud til generalforsamlingen? Det laver Allan og Asbjørn.
med støtte fra Edmund. Deadline for udsendelse er d. 1. feb.

Vi snakker om hvem bestyrelsen foreslår som dirigent og som referent. Ole S spørger Finn om han vil være
dirigent. Hvis Finn ikke kan eller vil, har Allan en god kontakt til en tv2 journalist. Ask spørger om Sofie vil
skrive referat.
19. Folkemøde
Nancy har skrevet ud til udvalgene, herunder Hovedstaden, om hvem der er interesserede i at være med i
SAND´s delegation i dette års Folkemøde.
Allan vil gerne med på Folkemødet. Det vil Kim Allan og Asbjørn også. Allan siger at der nok er 4 – 5 af de
politikere der var med til debatten om Fixerum på Sundholm, der kommer på Folkemøde. Det kan vi lige så
godt udnytte. Man er ikke sikker på at komme med på Folkemødet selvom man lægger billet ind.
20. Oprydning på depot, så vi kan få plads!
Asbjørn mener, at hvis vi rydder op på depotet, bør der være plads til at SAND Hovedstaden kan få noget
derned. De vil gerne have nogle af de ting de har på deres kontor lige nu væk, så der bliver plads til flere på
kontoret.
Ask vil ikke garantere at der kan stilles mere depotplads til rådighed på SAND´s kontorlokale. Det har aldrig
været meningen at SAND Hovedstaden skulle have depotplads.
21. Renovering af Sandhovedstadens lokale + bord
Asbjørn har hørt, at der er blevet indkøbt nogle bordben til et bord, som er ovre på beskæftigelsen. Der er
de vist ikke mere. Ole S har lavet nogle tegninger, som fulgte med bordbenene. Der er også blevet købt
nogle bordplader som ingen rigtig ved hvor er. Ole S forklarer hvordan man oprindeligt havde tænkt bordet
skulle se ud.
Asbjørn og Allan laver et oplæg til næste møde om hvordan man kan indrette kontoret. Input sendes til
dem. De finder også ud af hvad der findes af bordben og bordplader.
22. Regler for diktafon
Vi har købt en diktafon. Der er både en mikrofon og en diktafon, og en ørebolle. Det foreslås at man lægger
den i pengekassen – forudsat at man har to nøgler til den. Man kan også lægge den i jalousiskabet, hvis
låsen ellers bliver lavet. Allan siger det godt kan laves. Det koster lidt penge, men det kan han godt gøre.
Allan siger at han nok kan skaffe et lille pengeskab til os, hvis det andet går i koks.
Diktafonen er købt til at optage referat på. Den kan også bruges til at have med til bisidninger eller til
konferencer.
Når referatet er skrevet, slettes det optagede. Når der er noget der ikke skal føres til referat, skal det heller
ikke optages. Hvis der er nogen af mødedeltagerne ikke vil have mødet optages, hvad skal man så gøre? Så
må det respekteres.
Ole S foreslår at man deler en sekretærpost op i flere bidder, så man f.eks. har en der kun skriver referat og
en anden der sørger for at holde styr på kontoret.
Asbjørn vil gerne lave en praksis vejledning til hvordan den bruges.
Hvis den tages med nogle steder, skal det noteres, hvem der har taget den. Vi laver en lille bog, hvor der står
hvem der har den. Asbjørn laver noget brugbart.

23. Bedre mad til bestyrelsesmøderne
Ole S forsøgte at løfte punktet i efteråret, men det blev ikke hørt. Den mad vi fik i dag. Hvis det er stilen
fremover, lader Ole punktet falde.
Ole B siger, at han nok skal bestille smørrebrød fra Menuen el. tilsvarende fremover.
24. Evt.
Asbjørn siger, at mens han har renoveret computerne, er han blevet opmærksom på at ikke alle pc’erne har
en ordentlig licens. Der kan komme problemer, hvis man lægger den samme licens på flere computere. Han
undersøger nogle forskellige muligheder for at få licenser på vores pc’er, og præsenterer dem for os. Det kan
også være det skal være en Open Office løsning.
I fremtiden vil man gerne have en oversigt over, hvem der har lånt hvad. Asbjørn vil gerne have at man ikke
selv lægger noget på pc’erne.
Asbjørn spørger, hvornår der kommer kalendere og power banks til SAND Hovedstaden. Ask ved det er
bestilt. Han undersøger, hvornår de kommer. Hovedstaden kan tage julegaver med på Solvang til de to
deltagere, der var med til fælles SAND møde.
Allan vil gerne snakke med Esben fra TV2 Lorry mhp. at han skal komme ud og lave noget om, hvad SAND
laver. Det kunne give et godt billede af os hos andre hjemløse. Vi skal have noget frem om, hvad vi kan. Vi
har masser af ressourcer. Det skal vi vise frem for at begrænse os.
Kim Allan synes, at han hører for lidt om alle de råd og nævn Ole S sidder i. Og i den internationale
arbejdsgruppe. Ole S siger at han sender dagsorden til vores fælles mail, og opfordrer interesserede til at
spørge ind til punkterne eller give input.
Vi snakker om, at det vil være godt at lave en lille bog eller en pjece om, hvad nye bestyrelsesmedlemmer
har brug for at vide. Det laver Kim et oplæg til.
Ask/d. 8.1.17

