Bestyrelsesmøde SAND Nordsjælland 25-01-2016 på Skansegården
Til stede: Henrik Søndergaard Pedersen, Benthe Borg Donkin (Udsatterådet), Stanisa
(Helsingehuset), Dan, Birgitte, Rani, René Nielsen (sekretariatet). Johannes (beboer
repræsentant fra beboerrådet.
Meldt afbud: Brian Horst, Susanne
Ikke afbud: Brian Larsen.
NÆSTE BESTYRELSESMØDE 22-02-2016 11.00-15.00 PÅ SKANSEGÅRDEN.
Orientering fra Benthe. Skæve boliger er udvidet på Brohuset med 4 pladser, der bygges
skæve boliger 6 stk. Har også lavet natvarmestue i Strandgade i Helsingør i et samarbejde
med Frelsens Hær.
1. Valg af dirigent: Henrik S. Pedersen
2. Valg af referent: René Nielsen
3. Godkendelse af referat: René læser referatet højt. Dette godkendes.
Præsentationsrunde: Rani er med i SAND Nordsjælland, sidder i beboerrådet på
Skansegården og i arbejdsgrupper i SAND.
Gitte er formand SAND Nordsjælland. Gitte deltager i hovedbestyrelsens møder dog uden
stemmeret. Henrik er kasserer i SAND Nordsjælland og sidder i Hus Forbi som næstformand.
Benthe Borg D. Sidder i Helsingør byråd og i Udsatterådet i Helsingør. Benthe er fra SF.
Stanisa: bor på Pensionatet i Hornbæk. René har inviteret mig med til dette møde. Jeg har
behov for hjælp med kommunen.
Dan sidder i bestyrelsen i SAND Nordsjælland.
Johannes: er med som beboerrepræsentant fra Skansegården.
Henrik forklarer Johannes at alle møder i SAND er åbne, så Johannes er altid velkommen.
4. Årets gang i SAND NSJ:
Helsingør-sagen: Henrik Benthe: Folk der er kendt af systemet skal ikke retfærdiggøre deres
gøren og laden. Kun borgere med mistanke om socialt bedrageri. Dette er efterprøvet via
Socialministeriet. De siger at det er ok ved mistanke om socialt bedrageri. Helsingør byråd har
stillet forslag om, at alle kan underskrive en tro og love erklæring, men denne bliver sat ud af
kraft ved mistanke om socialt bedrageri. Rani forstå dog ikke praksis. Han argumenterer med,
at det ikke er muligt at lave socialt bedrageri, da kommunen ville få oplysninger fra skat,
såfremt en hjemløs får kontanthjælp fra 2 kommuner. Derudover mener Rani, at der er
problemer ang. persondataloven, da bonner kan indeholde personlige/private oplysninger.
Stanisa supplerer med, at man kun kan have en enkelt nem konto samt at Udbetaling
Danmark hurtigt ville finde ud af, at der er tale om socialt bedrageri. Derfor er præmissen
omkring bonner ikke gangbar. Johannes siger, at han ville blive utroligt ked af at få sådan en
krænkende holdning/praksis ind i sit liv. Rani nævner et eksempel på en sammenligneligt
praksis: Skal man søge en enkeltydelse, skal man fremlægge dokumentation på faste udgifter.
Men nogle kommuner er begyndt at kræve en oversigt over ens banktransaktioner inden for

de sidste 3 måneder. Denne praksis mener Rani også er ulovlig. Hvis jeg hæver 100 kroner, er
det hverken at betegne som indtægt eller udgift. Jeg ville ønske, vi kunne få et møde med
Karen Ellemand. Benthe forklarer at hun er blevet oplyst om, at denne beskæmmende praksis
er brugt på 5 personer i Helsingør. Jeg har spurgt hvilken lovgivning vi benytter. Jeg har også
været i kontakt med Rådet for Socialt Udsatte. Jeg skal snart mødes med centerleder
(socialforvaltning) Pernille Madsen. Hvordan kan vi udmønte lovgivningen, således at vi
tænker etisk undervejs? Vi skal sørge for at borgerne føler sig mødt. Vi skal huske at det ikke
kun er dem, der bliver spurgt om bonner, der er under mistanke. Det er ligeledes dem som
vedkommende bor hos, der kan være under mistanke.
René beder om direkte henvisning til lovgivning: Benthe vil sende dette til René. Benthe
nævner, at Helsingør kommune vil give disse borgere et lempeligt forløb. Vi arbejder
eksempelvis på, at borgere kan få tilbud om bolig i et tidligere selskab på trods af, at man
tidligere er smidt ud fra selvsamme selskab. Vores særlige udfordringer er omkring socialt
bedrageri.
Det er utilstedeligt at blande socialt bedrageri sammen med hjemløse.
Benthe foreslår, at SAND sender en mail til Pernille Madsen omkring vores spørgsmål.
Henrik bryder ind. Vi skal blive enige om hvad vi gør. René foreslår, at vi mødes med Pernille
Madsen. Dagsordenen kan være § 141 handleplan, differencen mellem §§ 80/110, RTL 10
omkring oplysningspligt.
Rani vil gerne mødes med Karen Ellemand omkring dette. Han vil også gerne høre
socialministeren om taktbetaling på § 110. Som landet ligger, betaler beboere på
Skansegården vidt forskellige huslejer. Hav in mente, at man ikke kan får boligstøtte under
ophold på forsorgshjem.
Palmehave sagen: Gitte tager ordet. Palmehaven er stort set ryddet. Bunkeren og en masse
træer er væk, og skuret er halvvejs væk. Jeg vil gerne høre dig Johannes. Johannes tager ordet:
Jeg syntes, at det er meget frækt det, der sker. Man bliver smidt ud af Skansegården, hvis man
går i Palmehaven. Der er allerede 4 personer, der er smidt ud.
Der kommer 2 typer i Palmehaven. Dem fra Skansegården samt folk ude fra byen. Her er det
ok at misbruge, bare udenfor matriklen. Vi må heller ikke opholde os ved Rema, så bliver vi
smidt ud. Det går over grænsen, hvad man kan krænke mennesker på.
Søren Niendam indkaldte fornyeligt til et møde. Søren fortalte, at der var for meget vold i
Palmehaven. Rani kan ikke forstå den seneste udvikling. Det skal ses i lyset af vores tidligere
møde med Søren, hvor han sagde, at han godt kunne acceptere Palmehavens eksistens.
Kommunen skal have møde med Søren omkring palmehaven omkring d. 03-02-2015.
Johannes siger, at Søren på et tidspunkt gerne ville donere bænke og borde til Palmehaven.
Rani foreslår et møde med kommunen med repræsentanter fra SAND, beboerrådet og
repræsentanter fra palmehaven. Rani og Johannes siger at problemet er, at såfremt man
lukker Palmehaven vil narkosalget rykke ind på Skansegården.
Gitte sender en mail til Pernille Madsen omkring bonner og kvitteringer.
Rani vil spørge Søren, om vi kan komme med til mødet med Hillerød kommune ang.
Palmehaven d. 03-02-2016. Vi drøfter i samme forbindelse at foreslå at flytte Palmehaven til
Frejas vej (industriområdet eller bag ved sygehuset). René foreslå, at man fremsender de gode
erfaringer fra heroin udlevering i Kbh. eller Sundhedsrummet.
Benthe foreslår, at vi involverer det lokale udsatteråd i Hillerød. Kontakt evt. David Randan.
Der dukker to elever op fra en 8. klasse. Velkommen til Bertram og Oliver.

5. Orientering fra Hovedbestyrelsen (René) Kan ikke berette meget da Ask ikke har
sendt referater på det seneste.
6. Næste møde (generalforsamling) bliver d. 08-03-2016 13.00-16.00 på Skansegården.
7. Eventuelt. René fortæller at Ole Schou har holdt møde med Karen Ellemand omkring
klageret til hjemløse. Det virkede som et positivt møde, og Karen vil antageligvis arbejde på at
hjemløse atter kan klage over bortvisninger og karantæne. René fortæller også at Potentiale
Hotellet i Skjern snart åbner til unge hjemløse under 30 år. René fortæller, at han arbejder på
at holde et møde med Trine Torp omkring ovenstående problemløsninger sammen med Steen
Rosenquist.
/René Nielsen
25.01.2016

