Referat af bestyrelsesmøde i SAND d. 8.9.15
Deltagere: Steffen Lerhauge, Leif Jensen, Kurt G Andersen, Bettina Sørensen, Birgitte Schneidelbach, Harald
Gjersøe, Martin T Christensen, Christina Strauss, Carsten Larsen, Steen Rosenquist, Ask Svejstrup, René
Nielsen, Ole Skou.
Afbud: Pia, Eluf, Rie, Kenneth
Kenneth, som er valgt ind for SAND Sydvestjylland går i skole og kan derfor ikke deltage i
bestyrelsesmøderne. Steffen fra samme udvalg deltager derfor som observatør. Steffen er også blevet
formand i udvalget i stedet for Kenneth. Rie fra Hovedstaden er lidt usikker på om hun deltager. Ole
Svendsen er valgt i SAND Hovedstaden til at være observatør for udvalget. Carsten fra SAND
Nordvestsjælland er observatør fordi René Holmgren er fraværende i øjeblikket. Birgitte Schneidelbach er
observatør fra SAND Nordsjælland fordi Astrid ikke længere kan deltage.
1. Fulde SAND folk
Der er jævnligt kedelige episoder med fulde SAND folk. Nogen gange er tøjet eller taskerne med SANDlogo
på blevet taget fra folk.
Den nyeste sag drejer sig om Abdi, der var meget påvirket på Campen. Til sidst ville LVS have ham væk. Det
aftalte man med Steen at SAND tog sig af. Desværre stimlede folk sammen, da han skulle sendes hjem på
en stille og rolig måde. Det forværrede konflikten og fik Abdi op i det røde felt.
Christina siger, at der går rygter om at hun har taget trøjen af Abdi. De har hun ikke gjort. Hun har dog bedt
ham om at tage en anden trøje på, da han opførte ubehageligt over for børn. Han smed den i hovedet på
hende.
Abdi fik tømt sin taske af SAND folk. Det er grænseoverskridende, er vi enige om. Christina mener Abdi
skulle have været sendt væk fra børnelejeren meget tidligere. Hun synes han var virkelig ubehagelig.
Vi diskuterer, hvad vi kan gøre ved det. Hvis vi begrænser tøjuddelingen til folk som er i et udvalg, kan man
tage tøjet fra dem på et efterfølgende møde. Det forhindrer ikke folk i at skabe sig tosset i deres dårlige
perioder, selvom de har været de bedste og mest aktive SANDudvalgsfolk tidligere. Vi diskuterer, om man
kan nedtone konflikten ved at lade dem, der står for arrangementet, tage sig episoder som denne.
Steen synes det vil være betryggende, at der er ansat personalet i SAND lejeren hele ugen. Det synes
Bettina også. Der er også mange, der er afhængige af at have en støttekontaktperson hele ugen.
Der er et dilemma i, at vi er en brugerorganisation og samtidig efterspørger personale under alle SAND
arrangementer, siger René.
På næste camp sørger Ask for, at der er mindst én ansat med hele vejen. Han siger også, at vi stræber efter
at der er en ansat med ved alle SAND arrangementer. Det gælder også de større lokale arrangementer.
Vi er enige om at vi aldrig hiver tøj af folk i en konfliktsituation. Vi tager efterfølgende en snak med
vedkommende hjemme i udvalget, eller også er det en fra sekretariatet, der tager samtalen.
2. Uro i udvalget
a. Steen og Hovedstaden

Steen synes det har været svært at gå fra at være formand i sit udvalg og til at være formand for SAND. Han
er en meget dedikeret mand, som fylder meget. Derfor er han trådt lidt tilbage i SAND Hovedstaden. Han
har også været med i et værested der hedder Hellebro. Han synes det udviklede sig til noget, han ikke
kunne lide. Han var næstformand i deres bestyrelse. Han oprettede en internetforbindelse til Hellebro i sit
eget navn, men i Hellebros CVR nummer. Da han trak sig fra Hellebros bestyrelse pga. uoverensstemmelser,
beskyldte de ham for at have lavet aftalen ulovligt. I samme periode havde Steen en konflikt med Jens
Vestergaard. Steen sagde i et ophidset øjeblik til en tredjeperson, at hvis det havde været i gamle dage, ville
han have reageret anderledes og gået mere fysisk til værk. Det er der så en fjerdeperson, der hører
halvdelen af og blæser historien op, og så kører det derudaf.
Steen og Jens kan tale sammen i dag. Det er godt nok for ham. Bettina efterlyser, at de involverede parter
taler sammen og får løst problemerne, så de kan arbejde sammen igen. Det har vi brug for – at arbejde
sammen for at løse en fælles sag.
Skou supplerer med at sige, at det er uheldigt at der kører historier om konflikter i SAND Hovedstaden, at
det er en børnehave osv. Det er ikke godt for SAND, at der kører sådanne historier rundt i hjemløsekredse.
Vi skal tiltrække gode folk – ikke afskrække dem fra at være med.
Skou forslår at han samler alle de involverede parter og laver nogle aftaler om, hvad man gør for at kunne
arbejde sammen i fremtiden. René supplerer med at folk fra Hellebro og fra udvalget måske helst ikke vil
mødes. Det samme sker i andre udvalg, hvor folk ikke kan arbejde sammen og ikke kan tale med dem, de
ikke kan finde ud af at arbejde sammen med. Måske burde man gøre det til et ’krav’, at man kan mødes og
tale om tingene. Hvis der er brug for mæglere, må vi komme fra sekretariatet.
Vi snakker om at lave flere kurser i konflikthåndtering eller lade det fylde mere på tillidsmandskurserne.
Københavnerne vil gerne informeres om, når folk fra andre SANDudvalg eller formanden besøger
københavnske tilbud. De synes det er glimrende at man besøger steder, men vil bare gerne informeres, så
det ikke virker som om, man ikke ved hvad der foregår i SAND.
Vi har en tommelfingerregel i SAND om, at man fortæller et udvalg, hvis man som ’fremmed’ laver noget i
et udvalgs lokalområde. Det gælder enkeltpersoner og det gælder grupper, f.eks. aktivitetsgruppen.
b. Pia og Isabella
Pia og Isabella er kommet op og skændes over nogle penge. De beskylder hinanden for at have snydt med
bilag og for at være kommet til nogle penge, som rettelig tilhører SAND Fyn. Ask er, i følge ham selv, ved at
komme til bunds i sagen. Han vil snakke med parterne og forsøge at finde en konstruktiv løsning med SAND
Fyn. Det der fylder mest i historien er rygterne.
Vi lider under rygter. Hver gang man hører et rygte, bør man spørge om, hvorfor man fortæller den historie,
og hvorfor man ikke gør noget for at finde ud af hvorfor nogen bærer rygtet videre. Der er bred enighed
om, at man skal gøre noget aktivt for at komme rygter til livs.
3. Hus Forbi – hvem skal vi have i bestyrelsen
Ole Skou, Kaffa, Bettina, Ove, Steen og Ole Svendsen har alle ytret interesse for at stille op. Ask stiller op
som suppleant, hvis bestyrelsen ønsker det. Det gør den. I Århus og i Hovedstaden har man undret sig over
at Ove stiller op på SANDs liste. Desuden undrer det SAND Århus at ansatte stiller op.

Ove er blevet bedt om at stille op, fordi han er distributør. Det har været et ønske for SAND at sikre en bred
repræsentation. Derfor har vi i nogle år spurgt en repræsentant for distributørerne, om de ville sidde på en
SAND plads. Før Ove var det en god mand fra Overmarksgården.
Ask forklarer, at han i mange år har været suppleant, fordi vores SAND folk i bestyrelsen ikke altid kunne
møde op til møderne. Så var det vigtigt, at en der havde erfaringer med Hus Forbi, kunne træde til hurtigt,
mente SANDs bestyrelse.
Ole Skou blev for ca. 6 år siden bedt om at gå ind og tage noget styring i et Hus Forbi, der ikke kørte som vi
ønskede. Vi syntes sælgerne blev tilsidesat. På det tidspunkt ville man hellere sælge abonnementer eller
sælge avisen gennem kiosker. Bl.a. den udvikling ville vi modsætte os.
Bettina synes, vi skal tænke godt over hvem vi sætter ind i bestyrelsen. Vi skal have nogle stærke folk. Der
ser hun Ole Skou, og hun ser Steen. Samtidig skal de have nogle stærke suppleanter. Der ser hun Ask. Hun
trækker sig gerne, hvis det gavner sagen. Leif er enig og supplerer med at fortælle om, hvordan SAND fik
rettet op på Hus Forbi. Han er ikke sikker på at Hus Forbi havde overlevet, hvis vi ikke havde taget
styringen.
Vi skal passe på med kun at få københavnere ind (Ole x 2, Ask, Steen,). Vi skal også have nogle jyder med,
siger flere. Det kommenteres med, at vi ikke skal se på hvor man kommer fra, men hvad man har af
kvalifikationer.
Vi stemmer om hvor vidt der skal andre end SAND folk på listen/skal Ove opstilles? Der er 5 for at det kun
er SAND folk, der skal på listen. 2 undlader at stemme.
Vi stemmer om hvor vidt vi skal stille alle kandidater op. 6 ønsker vi stiller alle op, 1 ønsker at vi nøjes med
3.
Vi opstiller Ole Skou, Ole Svendsen, Kaffa, Bettina Sørensen, Steen Rosenquist til bestyrelsen. De der ikke
bliver valgt stiller op på suppleantlisten sammen med Ask.
Ask tager stemmeretten på SANDs vegne. Alle andre kan få sælgerkort og dermed stemmeret.
Der er generalforsamling d. 17. sept. i Odense.
4. Brugernes Bazar – evaluering
Steen synes det gik godt. Dog lidt skuffet over at socialministeren ikke kom. Kurt er enig. Han fik nogle gode
forbindelser. René synes ikke, der var så mange SAND folk, der ytrede sig. Vi var dog til stede under
debatten, og der var en enkelt der sagde noget.
Christina ærgrer sig over, at der var kommunikationssvigt, der gjorde at Kaffe og hans band ikke kunne gå
på scenen. Det var ærgerligt.
Der var et godt samarbejde mellem SAND og Hus Forbi. Det har været supergodt siden Bornholmerturen.
Næste år snakker man om, at lade scenerne stå efter Brugernes Bazar og lave en stor Hus Forbi fest. René
efterlyser at man har et fælles tema i teltet. SAND kunne godt have bakket HF op ved at have nogle
historier og statistik med om sundhed og levetid.
5. Økonomi

Ask gennemgår halvårsregnskabet. Bortset fra lønudgifterne, er det kun udgifter fra vores drift der er med i
regnskabet. Dvs. at det der er brugt på rejser og aktiviteter i kvindenetværket ikke er med. Disse to poster
er reelt højere end det fremgår i regnskabet. Når man tager højde for denne mangel, ser det stadig godt ud.
De fleste af de udgiftstunge arrangementer er afholdt. Vi har ekstra kurser i efteråret. Det er der
budgetteret med.
Ask opfordrer til at folk sender ønsker til ham, hvis der er noget de gerne vil have, vi bruger penge på. Så
tager vi det op på næste møde.
Bettina vil gerne vide hvor mange penge Tombola Finn har tjent til os i år. Ask laver en opgørelse, som han
sender til hende.
6. Tour de boform
Christina undrer sig over, at det ikke er blevet til noget. Vi brugte en del tid på det til bestyrelsesseminaret.
Vi havde skrevet en masse datoer ned. Men der skete ikke noget. Steen lavede også en plan for hvornår
man kunne lave en Tour de Boform. Udvalgene skulle bare give ham en melding om, hvornår man ville have
campingvognen. Hvis der skal arrangeres noget til næste år, skal vi have en praktikant igen, mener Harald.
Steen vil gerne være tovholder på at lave en Tour de Boform næste år. Kurt vil gerne have den d. 7. maj.
Christina vil gerne have den i festugen i starten af september. Harald vil gerne have den d. 27. august. Steen
snakker med Sofie om det.
Ask holder øje med om vi kan få en ny praktikant, der kan løfte opgaven.
7. Indkomne forslag – evt. cykelteam
I Århus vil de gerne have et cykelhold. Rytterne skal være hjemløse. Der skal skaffe nogle sponsorer, der
står 100 procent for finansieringen. Jakob er tovholder på det. Han har kontaktet Henning, der cykler
Danmark rundt og reklamerer for SAND og Hus Forbi.
Christina og Jakob opfordres til at kontakte LVS/IDVI, som laver udsatte lege og andre sportsbegivenheder
for udsatte. IDVI hjalp Harald med at søge om midler til ”Sport Bumblebee”.
Ask vil gerne hjælpe Jakob med en projektbeskrivelse, hvis han har brug for det.
Bestyrelsen bakker op om planerne.
8. Gadehjemløse – også en diskussion om stemmeret til GF
På den sidste generalforsamling var der en diskussion, om gadehjemløse skal have flere stemmer, eller om
vi skal lave om på den måde vi tildeler stemmeret på til generalforsamlingen.
På den ene side vil vi gerne give stemmeret til alle hjemløse. På den anden side vil vi også gerne sikre os
imod kupforsøg, og imod at der er en bestemt landsdel, der stiller med rigtig mange hjemløse og derved
gør lokale forhold til nationale forhold. Hvis det er mange hjemløse fra et område der gerne vil tilgodeses,
kan de stemme for, at alle SANDs penge går til det område.
SAND Hovedstaden foreslår at man kan få en ekstra stemme, altså en 4. stemme, hvis man giver den til en
lokal gadehjemløs. Det opfordrer gadehjemløse til at gå ind i udvalget. Og det opfordrer udvalget til at
tiltrække gadehjemløse.

Vi har brug for flere diskussioner om det. Ask og Ole skriver videre på nogle forslag til hvordan man kan
gøre det, og hvad det har af konsekvenser.
9. Evt.
Kurt spørger, om der bliver en gensynsfest for de Hus Forbi folk og SAND folk, der har været på Bornholm
sammen. Der er ikke konkrete planer. René foreslår at vi mødes før næste års Folkemøde og forbereder os
til mødet. Det giver mere værdi end at mødes nu. Det forslag bærer Steen videre til Rasmus fra Hus Forbi.
Ask bliver mindet om veteranklubben. Han skal gøre noget. Vi følger planen, men rykker tidspunkterne.
Hjemløsedagen: Det er SAND der betaler for at være med i Hjemløsedagsforeningen, men det er
hovedsagligt SAND Hovedstadens folk, der laver det forberedende arbejde og stiller op/rydder af på dagen,
mener Ask. Det er Hovedstaden ikke interesserede i. De foreslår at man gør arrangementet mindre, så det
ikke kræver så meget arbejde for dem. Konkret kan man undlade at stille campingvognen op. De vil stadig
gerne spille en aktiv rolle. Ask spørger til, om man skal gøre det til at københavnerarrangement eller …..?
Der er flere der mener, det skal være et blandingsarrangement. Både Kurt, Leif Jensen og Christina vil gerne
være med til det forberedende arbejde. Sidste år kom de begge ind tidligt for at hjælpe. Ask laver en
vagtplan og sørger for, at der er nogen med til det forberedende arbejde. Campingvognen skal være der.
/Ask

