Møde, SAND Fyn, 27.05.16
Afholdt på Stenløsevej 213 B
Til stede: Helle, Isabella, Kim, Bo, Gerth, Jens, Dorthe, Sanne
Fra sekretariatet: Sanna, René
Velkomst v. Bo.
Referent: Sanna
Ordstyrer: Gerth
Klage over SAND Fyns formand
René er inviteret, da det er Bo´s opfattelse, at der har været lidt fnidder igen. Bo henstiller til,
at der bliver talt sammen, så problemerne bliver løst.
Bo har fået indberetninger om, at der ikke bliver holdt nok møder, og at der ikke er penge. Bo
genkender manglen på midler, da flere af disse er øremærkede. Der er blevet enighed om at
søge ved SAND Lands Next Stop job. Der er i øvrigt mulighed for at søge §18 midler.
Bo har talt med sekretariatet, der beder om referater, som Bo mener forefindes i sekretariatet.
Kasseren, Michella, har sendt referatet fra det konstituerende bestyrelsesmøde.
René beder om at se et screenshot af Michellas udgående mail.
Susanne har bedt om budgettet, for at Jens ville kunne få midler til at afholde møder – dette er
blevet udleveret ved den ordinære generalforsamling, hvor Susanne selv var til stede.
Gerth tager ordet, og beder om et minuts stilhed for en bortgået ven.
Vi holder et minuts stilhed.
Gerth: Hvis nogen vil sige nogle ord, må de gerne det.
Helle: Vi kaldte hende Christina grønlænder, hun var halvt grønlænder, hun var altid på
gaden og har ikke haft et nemt liv. På en måde, er det godt, at hun har fået fred, for hun var i
krise. Hun er savnet i miljøet. Hun var ung 32-33 år, der skulle have været taget hånd om
hende. Jeg sender tanker til hendes efterladte børn.
Isabella: Det sårer mig dybt, at jeg bliver ringet op, og får at vide at vedkomne der ringer, vil
fejrer hendes død. Det gør man simpelthen ikke.
Helle: Der er endnu ikke sket noget, der ikke er i orden i forhold til møder – vi skal blot
afholde 6 møder årligt.
Bo: Det er korrekt. Jeg lagde kort op i introen til, at der ikke bliver holdt møder pga.
manglende økonomi.
Jens: Det duer ikke, at vi kun følger op hver anden måned.
Bo: Du har ret – det er for langt tid. Begrundelsen er, at vi ikke har nogen midler til transport.
Så længe vi ikke har økonomisk mulighed for at betale folks billet, vil jeg ikke indkalde til flere
møder. I det øjeblik vi har midlerne, vil jeg gerne i gang.

Jens: Ja, men vi kan ikke sætte en ny bestyrelse op, og så holde så få møder. Og jeg ved ikke
noget om søgningen af de §18 midler!
Isabella: Jeg kan fornemme, at du gerne vil, at jeg skal søge §18 midler, men jeg har givet
udtryk for, hvad jeg ønsker, min rolle skal være som menigt medlem!
Jens: Jamen jeg vil gerne have, du hjælper, når du har prøvet det før!
Isabella: Jeg hjælper gerne.
Kim: 2 ting. Det er ikke et angreb, men Jens, mht §18 midler, hvis man er i tvivl, så kan man
kontakte de andre udvalg eller København!
Isabella: Ellers er René altid behjælpelig.
Kim: Ja. Man kan kontakte sekretariatet, og få en kladde. Jeg ved ikke, om du har været der
Jens, men det er sagt mange gange.
Bo: Jeg hopper lige lidt tilbage. Da jeg bliver kontaktet af René, beslutter jeg for at holde
mødet her på adressen, igen pga. økonomi. Jeg har ikke haft andre muligheder, end at holde
det her. Jo, vi kunne have holdt det ’offentligt’ men vi har med personfølsomme oplysninger at
gøre.
René: Jeg synes altid, man bør holde møder, hvor der er hjemløse, og så gemme de personlige
oplysninger til sidst. I dette tilfælde, hvor der er en meget intern dagsorden, synes jeg, det er
okay at holde det her.
Jeg vil gerne lægge op til, at man i kommunikationen også sørger for at søge løsninger, selvom
man selvfølgelig skal give udtryk for, hvad man har på hjerte.
Jeg vil gerne foreslå en fælles arbejdsdag, hvor vi sætter os sammen, og søger §18 midler og
ordner andre relevante ting. .
Jeg vil gerne foreslå at I opretter en facebook-gruppe.
Isabella: Jeg vil gerne, at der bliver brugt et ordenligt sprog! Jeg gider ikke at høre på det
grimme sprog. Der har været utilfredshed med, at Bo og Jeg tog i sommerhus.
Sanne: Det duer ikke, at ingen kan få fat i jer!!
Helle og Isabella: Vi var personligt rundt og fortælle de forskellige steder, at Helle skulle
kontaktes, hvis der var brug for Isabella og Bo.
Jens: Jamen send en sms, giv en besked, hvis I er væk i en uge, så vi ved, hvor vi er! Isabella,
jeg ved, Sanne skriver nogle ting til dig, som ikke er så pænt.
Isabella: Vi kan ikke være personligt venner, når din kone opfører sig dårligt over for mig! Jeg
vil ikke finde mig i at blive nedgjort.
Jens: Det forstår jeg godt.
René: Jeg tænker, vi skal have en dialog om SANDskadelig virksomhed. Det sender et helt
forkert signal, hvis det er tilfældet, at der bliver talt grimt om hinanden udadtil. Jeg vil gerne
hjælpe med at finde en løsning.
Det er der enighed om.
Bo: I forhold til, om vi skal melde ferie eller ej. Det synes jeg ikke, vi skal. Jeg mener dog, at
have stået til rådighed i den periode i en vis grad. Jeg har blandt andet sørget for, at der blev
sat en bisidder på en hjemløs, jeg blev ringet op af – så jeg synes, jeg har levet op til mine
forpligtigelser.

At Helle og Isabella er meget efterspurgte giver mening, da de er aktive i flere organisationer.
Her er det vigtigt ved henvendelser at skelne, hvad der er SAND arbejde og hvad der ikke er.
Mangler der for eksempel en bisidder, kan man finde en sådan på SANDs hjemmeside.
Kim: Til en anden gang, hvis man ikke kan få fat i Isabella eller Bo, så må man give bolden
videre til næstformanden. Vi kan ikke forvente, at folk er til rådighed 24/7, det er trods alt
frivilligt arbejde.
Helle: 2 ting. 1: vi var rundt i hele byen og meddele, at der var ferie, og at de kunne kontakte
mig. Der er en kontaktperson inde i byen, som altid kan få fat i os, hvis folk ikke selv kan få fat
i os.
Isabella: De fleste brugere inde i byen har i øvrigt mit nummer.
Gerth: Vi arbejder med de udsatte, nogle har det meget skidt. Jeg blev angrebet for 2 måneder
siden, det er jo hvad der kan ske, selvom man prøver at gøre det godt. Det kan ske pga. af en
løgnehistorie eller andet; her er det bedste forsvar at komme væk fra stedet og trække sig. Det
er ikke altid folk kan styre dig, hvis de drikker, så pas på jer selv.
Dorthe: Jeg kunne godt tænke mig, at min arbejdsgruppe er bedre til at tage kontakt til mig,
så jeg kan komme ud og være med i gadebilledet også.
Helle: Vi har ringet til dig for nylig, men ingen kunne få fat på dig, da du var på kursus, uden vi
vidste det.
Dorthe: Okay, men jeg ville bare sige, at jeg ønsker noget mere kontakt. Jeg vil gerne vise
andre, hvordan man kan få det bedre.
Bo: Det er dejligt, der er ønsker om at komme i gang! Nu hvor vi ikke har økonomi til at
mødes, er man altid velkommen til at ringe.
Isabella: Det er dejligt, at folk tager på kursus, men så må man gerne melde ud.
René: Så melder man også ferie ud.
Helle: Noget positivt! Dorthe har udviklet sig rigtigt meget, jeg glæder mig til at arbejde
sammen med Dorthe, jeg tror, hun bliver en ressource for SAND! Men jeg synes, det er vigtigt,
at vi bliver bedre til at kommunikere sammen.
Bo: Afsluttende. Det er dejligt, at nogle af de nye kommer på kursus. Lad os glædes over, at det
er gået godt – dejligt at du, Dorthe, og du, Sanne, har været glad for kurserne. Alle har haft
mulighed for at tage på kursus - det har været meldt ud på hjemmesiden længe.
Sanne: Jeg fik mailen om tillidsmandskurset 3 uger forinden afholdelsen.
Helle: Mht. facebook, så un-blokker vi lige hinanden, og sørger for at hjælpe Dorthe med at
oprette en facebook profil. Og så taler vi pænt til hinanden.
Klager over inaktivitet hos flere bestyrelsesmedlemmer og ønske om udsmidning af
disse (rejst af kassereren).
Bo: Lad os tale om, hvordan vi kan udrede det – det er vigtigt. Hvad har du Jens?
Jens: Sanne og jeg er ofte i bybilledet.
Bo: Er I der så for at drive SAND-VIRKSOMHED, eller af private årsager?

Sanne: SAND!
Isabella: Nu har vi fået Sanna og René herover. Så lad os få svesken på disken! Jeg har en
fornemmelse af, at du (Jens) mener, at Kim og Gerth har været for inaktive, så lad os tale om
det!
Helle: Når Isabella og jeg er ude, har vi to kasketter på. Og det ved folk godt. Er der tale om
SAND virksomhed, tager vi folk til side og taler med dem. Gerth har været en stor hjælp i
forhold til arbejdet med de grønlandske udsatte, du har lagt et kæmpe stykke arbejde.
Jeg oplever også, at Kim arbejder. Jens har virkeligt en kasket, der strammer, og dér har vi sgu
nok haft for travlt til at yde sparring, så jeg går klart ind for, at vi laver en arbejdsdag, som
René foreslog. Jeg ser ikke, at nogle er mere aktive end andre, eller at nogen er inaktive – jeg
synes alle virker aktive!
René: Indtil videre, kan ALT I har drøftet i dag løses med bedre kommunikation!
Bo: Det er fuldstændigt rigtigt. Til gengæld vil jeg sige, at jeg tror på, at alle arbejder lige så
meget, og lige så hårdt, som de formår. I forhold til Gerth, så ved jeg, han gør et rigtigt godt
stykke arbejde mht. de grønlandske medborgere. Dorthe og Sanne har været aktive ift. kurser
– det er skønt! Jeg er sikker på, at folk gør hvad de kan, i det omfang de formår.
Jens: Det er ikke for at lave et angreb. Jeg ved vitterligt bare ikke, hvad folk laver pga.
manglende kommunikation!
Gerth: Altså, lad mig sige det sådan, du har ikke spurgt mig! Jeg har bl.a. gang i nogle tunge
bisidderopgaver. Du kan jo bare ringe i stedet for at antage, at jeg er inaktiv. Men jeg bruger
altså megen tid på bøvl i SAND! Så jeg er helt vildt fornærmet.
Jens: Jeg vil gerne sige undskyld!
Helle: Gerth, vi ved, du gør et kæmpe stykke arbejde – vi kan ikke undvære dig, og vi sætter
meget pris på dit arbejde.
Kim: Jens, jeg har haft mange ting at kæmpe med privat. I øvrigt er jeg meget på Store
Dannesbo, men mest om aftenen. Jeg har været i dialog med personalet mht. deres
sammensætning af brugerråd. Jeg er også i gang med at starte en lille butik op.
Helle: Jeg synes, vi slutter den her. Jens har sagt undskyld, det var en misforståelse – nu er det
ude af verden.
René: I forhold kommunikation. Jeg vil lige gøre opmærksom på, at der er forskel på dårlig og
mangelfuld kommunikation. Jeg kan lige så godt sige det ærligt – I er et meget følsomt udvalg.
Det udmunder sig ofte i vrede. Jeg vil gerne bede om tilladelse til at slå ned på det, hvis I
begynder at tale grimt om hinanden på facebook osv..
Jens: En gang for alle, nu siger jeg det igen – Undskyld! Jeg er meget ked af det.
Isabella: Jeg vil gerne komme med en forespørgsel om, at SAND udbyder kurser i
kommunikation!
Helle: Det slår mig, at vi kommunikerer meget forskelligt, og det kan der komme mange
udfordringer ud af. Jeg tror, vi mangler at lære hinanden bedre at kende, for også at forstå
hinandens måde at kommunikere på. På den måde undgår vi en masse misforståelser.
Gerth: Noget helt andet. Jeg har talt med nogen, der er ved at stable et møde på benene med
gadeplansarbejdere i Odense – I er alle velkomne til at deltage. Det gode ved at tale med dem
er, at de til dagligt har med de udsatte på gaden at gøre.
Jeg er også ved at lave et arrangement omkring udsatte grønlændere på folkemødet.
Helle: Kunne det være en ide, at tale med SAND om at lave et Grønlands Udvalg? Der er
mange grønlandske udsatte, som vi ikke får fat i.

René: Jeg vil forslå, at I slår jer sammen med Christina fra Århus, hun arbejder meget for
grønlændere.
Pause
Gennemgang af budgettet og regnskaber
Bo: Vi har et budget, der blev vedtaget på den ordinære generalforsamling. Se vedhæftet fil.
Helle: Vi skal finde 100 kroner, så vi kan blive medlem af frivillighedscenteret igen.
René: SAND Fyn søger 3000 kroner fra next stop job puljen. Sekretariatet har bedt om et
budget for resten af året. Dette er som følgende:
Transport
Møder
Frivillighedscenter
Småanskaffelser

1500,1000,100,400,-

Bestyrelsen diskuterer ansøgning til Next Stop Job puljen. Referat af konstituerende
bestyrelsesmøde, generalforsamling, ekstraordinær generalforsamling, budget samt
ansøgning. Det antages, at denne dokumentation er tilstrækkelig.
René opfordrer til at han bliver sat som CC på mails til sekretariatet.
Bordet rundt
René: Vi skal have en dato for arbejdsdagen fastlagt.
28.06.16, 12.00-17.00
Bestyrelsen bliver enige om, at Dorthe tager kontakt til Paraplyen, med henblik på at holde
mødet der.
Bo: Helle har bedt om et møde med hovedbestyrelsen. Vil du sige noget om det?
Helle: Jo. Jeg har sendt en mail til Bo i frustration. Jeg har været i København flere gange, og
når jeg taler med folk derovre, bliver jeg træt af at høre, at Steen fortæller, at SAND Fyn er
utroværdigt, og at sekretariatet er imod SAND Fyn. Endvidere forlyder det, at SAND Fyn er
nikkedukker for Isabella, som i øvrigt burde trække sig, efter Steens udsagn.
Er det kun mig, der gerne vil fortælle Hovedbestyrelsen, at det skal stoppe nu?
Kim: Jeg synes, vi skal lade dem være… De må selv ligge og rode med det.
Isabella: Jeg trækker mig, hvis jeg giver uro for bestyrelsen.
Alle: Det skal du absolut ikke.
Kim: Lad ham nu bare snakke.

Mødet går på hæld, da Sanna og René skal vende retur til København. Det aftales at lave en
arbejdsdag i slutningen af juni hvor der søges/udarbejdes § 18 ansøgninger samt et
grønlænder projekt hvor Gerth ønsker at oversætte SANDs ”Hvad har du ret til” pjece.
Afsluttende blev der også undervejs på mødet oprettet en SAND Fyn Facebook grupper,
således at kommunikationen måske forbedres.
Som referent, Sanna Højgaard

