SAND bestyrelsesmøde d. 10.12.2019
Dagsorden
1. Afklaring af hvem der har stemmeret og afklaring af om bestyrelsen er beslutningsdygtig (5 min)
2. Runden rundt – hvad har folk bedrevet af SAND arbejde siden sidst (30 min). Alle får 2 min formanden får 5 min.
3. Evaluering af bisidderkursus (20 min)
4. Folkemøde (15 min)
a. Status: indkvartering, transport, tema, teams, m.m.
b. Udvælgelse af deltagere – vi bruger den samme model som de sidste par år. Hvad
kendetegner den gode folkemødedeltager?
5. Lokale generalforsamlinger i 2020. Hvordan går det med planlægningen? Hvordan sikrer vi, at vi får
spredt budskabet og får nye folk med? (20. min.)
6. Folkemøde 2020 – status (15 min.)
7. Budget 2020 (15 min) Ask medbringer udkast.
8. Julehjælpen – orientering om hvordan uddelingen er foregået. (10 min)
9. Datoer for bestyrelsesmøder frem til generalforsamlingen (og det første efter den) (5 min)
10. Evt. (10 min)
Til stede: Ewald, Hans, Jonas, Christina, Svamp, Kit, Karin, Carsten, Henrik Mas, Harald og Pia (ikke
stemmeret).
Afbud: Moos og Robert
Sekretariat: Nancy, Ask, Tobias og René
Mødeleder:
Referent:

Christina
Tobias
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REFERAT
1.
-

Afklaring af hvem der har stemmeret og afklaring af om bestyrelsen er beslutningsdygtig
(5 min)
10 med stemmeret (11 deltagende – Pia har ikke stemmeret)

2.

Runden rundt – hvad har folk bedrevet af SAND arbejde siden sidst (30 min). Alle får 2 min formanden får 5 min.

-

SAND Fyn. Pia. De arrangerer en hjemløsejulefrokost med Bryggeriet Flakhaven i Odense. De
deler kravlenisser ud lørdag den 14. december på gågaden i Odense.

-

SAND Sydfyn. Hans. Hans er lidt alene med det på Sydfyn for tiden.

-

SAND Trekanten. Mas. Henrik har haft en sygeperiode, men heldigvis har der ikke været
yderligere komplikationer efterfølgende. De har haft møde med DFs social ordfører, Karina
Adsbøl (sammen med Svamp), og det gik rigtig godt. Der har været møde med socialstyrelsen
– det gik også rigtig godt. Der er bestyrelsesmøde i SAND Trekanten mandag den 16.
december. I starten af det nye år skal de holde oplæg om hjemløse på VIA.

-

SAND Nordvestsjælland. Carsten. De to primære ting for øjeblikket er, at der bakses lidt med
Slagelse kommune om bl.a. Svenstrupgaard, der bliver brugt som forsorgshjem uden at være
det. Det andet er Corona Camping, hvor der bor mange socialt udsatte. Kommunen har længe
truet med at smide fastliggere ud. Der deles kravlenisser ud.

-

SAND Hovedstaden. Jonas. Jonas er flyttet i udslusning i fredags.
SAND H er blevet spurgt om de vil lave et interview med Konservative i anledning af at
Reserven (afløseren for satspuljen) blev uddelt. De Konservative synes de havde kæmpet hårdt
for hjemløse. Det blev brugt til at lave en aftale om at få fortalt hvad de hjemløse gerne vil have.
Den 15.01.20 er der aftalt et nyt møde med Brigitte Klintskov Jerkel, hvor Christina og Ask også
deltager.

-

SAND Nordjylland. Harald. Der var bestyrelsesmøde forrige mandag, hvor der kom et nyt
medlem til. De hjælper, hvad de kan på Svendstrupgård ift. oprettelse af beboerråd – dog er der
jo tidligere medlem, Benny, der også er fast besøgende på Svendstrupgård. Det er de ved at
finde ud af. Dennis (forstanderen på Svenstrupgård) er dog opsat på samarbejde.

-

SAND Nordsjælland. Kit. Vi har fået et godt udvalg sat sammen, vi er 5 aktive, der mødes
regelmæssigt. Det der er en god ting er, at vi har god kontakt, med de folk der ingen steder har
at bo i Nordsjælland. Vi har deltaget i udsatterådsmøde i Frederiksværk. Kit har mødtes med
Lorry for at få fokus på nedskæringer på værestedet Stubben og ift. åbning af vinterpladser på
herbergerne. Vi er 2 bisiddere i Nordsjælland nu. Rani har lige haft en sag og Kit havde, inden
bisidderkurset, 2 sager.

-

SAND Vestjylland. Karin. Vi har været med til beboermøde på Skovvang – der var en enkelt,
der var utilfreds over Karins tilstedeværelse. Karin er blevet ringet op fra et nyt forsorgshjem,
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der er åbnet i Viborg (Next Stop/Step). De vil gerne høre om SAND og Nancy kommer og
deltager. På Skovvang er der utilfredshed med det dusørarbejde de har der - det følger SAND
Vestjylland op på ved næste besøg.
Da der blevet delt kravlenisser ud mødte de også to potentielle nye medlemmer. De har delt
kravlenisser ud i Herning.
-

SAND Sydvestjylland. Svamp.
Svamp har haft møde med Pia Kærsgaard på Borgen, sammen med Hus Forbi.
Derudover har han deltaget i mødet som Mas også beskrev (med DF).
Carsten har været på Fanø og dele kravlenisser ud. Der er lagt en plan for uddeling af
kravlenisser – i Varde og Esbjerg.
Der er kommet ny formand i udsatterådet Esbjerg, Anja, fra SIND.
Bisiddere har været på varmestuen i Esbjerg. De studerende var nysgerrige på varmestuen,
hvordan det er komme der og hvad det er for et sted. Svamp er opmærksom på, at næste gang
skal handle om relationer.

-

SAND Østjylland. Ewald.
Der er juletræssalg i gang (sammen med KK, Napifik og Værestedet) som vanligt.
Ewald har en aftale med Camilla Fabricius (S) om at mødes (Karin fra Vestjylland er også
inviteret) i det nye år.
Der er planlagt nytårskur den 5. februar – det står SAND Østjylland for. De har fået de penge,
der ellers ville være til den årlige julefrokost på Aarhus Rådhus. Det bliver afholdt i
Turbinehallerne – tæt på Sydhavnen hvor SAND og Værestedet holder til. Det glæder de sig til.
De har fået 90.000kr til afholdelse af nytårskuren.

-

SAND Land. Christina.
Christina har holdt møde med Tanja (tidligere leder af misbrugscenteret Aarhus). Hun vil gerne
have et landsdækkende samarbejde ift. hjemløse veteraner (hun er leder af veteranhjemmet).
Der har været møde med politiet om at være tilstede når politiet skal ud og møde
heroinmisbrugerne på gaden.
Christina og Pino har været på Kofoed skole og læst op fra ”At drømme så stort at det ikke kan
være i min lomme” og fortalt om tilblivelsen af bogen fra tudekurset. De skal derhen igen og
lave endnu en omgang – med samme skrivehold.
Der er konference omkring ”Det Gode Politi”, torsdag den 12. december, i København. Der
bliver der givet anerkendelse/priser til de betjente der er gode til gadens folk.
Deltaget i møde i Sundhedsministeriet omkring misbrugsbehandling.
Rådet For Socialt Udsatte er gået lidt i stå, efter Jan Sjursen er gået af. Der skal udpeges et nyt
råd.

3. Evaluering af bisidderkursus (20 min)
Nancy og René er glade for selve kurset og hvordan det gik.
Christina: Jeg synes det var et godt kursus.
Karin: Jeg tror, jeg skal have et kursus mere – der er godt nok meget.
Svamp: Der var godt styr på det inden. Susanne ringede allerede en uge før, så de kunne få materialer
og andet. Det var fedt at det bare kørte.
René har sat en ramme for evalueringen.
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Hvad synes I om stedet?
Det var et fint sted. Sødt personale. Ren luksus.
Underviseren?
Hun var rigtig sød. Hun var rigtig god. Det er lidt kedeligt med lov-stoffet, men selvom det er
svært og kedeligt, så er det jo dét vi skal bruge.
Hun var meget klar til at servere det hun skulle.
Hun var skarp og konkret til at sige hvornår hvad var hvad.
Hun blev også klogere på tingene, fra deltagernes indspark. Nancy nævner at oplægsholderen
havde en rigtig god oplevelse.
Fællesskabet? Hvordan virkede de enkelte initiativer der var taget?
Det var rigtig godt. Jeg var på første kursus og jeg syntes der var meget mere
fællesskabsfølelse denne gang og det har vi kunne mærke på de bisiddere, der var forbi hos os
efterfølgende – til et bestyrelsesmøde.
Det er fedt at se at de studerende er stolte af, at være bisiddere (deres opslag på Facebook og
lign.)
Der var mere sammenhold mellem SANDfolk og de studerende denne gang.
De fysiske rammer betød meget ift. at være der. Det var godt, at vi ikke skulle ud og sove
forskellige steder. Aftentimerne blev brugt rigtig fint også, til at samtale og være samlede.
Det var rart, at man om aftenen kunne trække sig, da der ikke var stramme rammer for den del
af kurset.
Dag to?
Der kom nye til. Det virkede naturligt. Jeg tror ikke, de der kom på dag to følte sig udenfor.
Det var ærgerligt at der ikke kom flere.
Der var en studerende der havde en ærgerlig oplevelse og led et mindre knæk.
Det er lidt svært at finde ud af hvor meget vi skal involvere dem fremover (Karin, Vestjylland).
Vær gode til at tilbyde dem I bisidder for, at deltage i lokaludvalgenes møder og opfordre de
studerende til at gøre det samme. På en måde som giver mening for jer.
Jonas kender en der var med (studerende) og hun er lidt i tvivl om hvordan sagerne bliver delt
ud til folk.
Efterfølgende?
Flere steder har mødtes med de studerende fra rundt omkring og andre har aftaler om at gøre
det.
Hvad syntes I om materialerne?
Det var rigtig fint.
Andet?
Det er svært at opbygge tillid ift. at folk skal have lyst til at have en som bisidder. Kan vores
lokale værested eks. sende os afsted som ”bisiddere” til lægebesøg? (Svamp)
Hvis det ikke er en ”sag”, men mere som ”støtte” er det vel ikke nødvendigvis en
bisidderopgave (Jonas). Hvis Blå Kors ringede til mig og spurgte, ville jeg sige nej. Hvis
vedkommende selv ringer, så ville jeg sige ja (Kit).
Jeg kunne godt tænke mig mere om sundhed og stofbehandling (Christina). Det kunne være en
del af et af de opfølgende forløb (Ask)
Vi kunne godt tænke os et bisidder-fællesmøde. Så der kan dyrkes erfaringer og relationer.
(Svamp)
4.

Folkemøde (15 min) v. René og Nancy.
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a.

Status: indkvartering, transport, tema, teams, m.m.
Vi er i dialog med Folkemødesekretariatet omkring en evt. ny placering. Vi får besked
snart, om vi kan rykke til evt. Dancell’s Anlæg. Der er flere fra det ”sociale” i det
område, så der kunne opstå nye samarbejder.
Vi har forsøgt at afdække muligheden for at bo på Folke Campen (en ny teltplads) –
desværre kan man hverken have dyr med, lave mad, må ikke bo flere sammen og det
er dyrt.
Spejderhytten har fået nyt tag og de har udbedret fugtskader og andet – hvilket der
sidste år var klager og bekymringer over. Vi beholder spejderhytten i år.
Der er fundet et nyt sted til ansatte, tættere på spejderhytten.
Transport og logistik kommer der info om senere. Vi tager Bornholmerbussen alle
sammen i år. Vi undlader Køgefærgen. Det eneste der giver mening ift. Køgefærgen er
hvis der er dyr. (Svamp indskyder, at det ikke er anbefalet at have større hunde med
på Folkemødet – det er hårdt for hunden og der er ikke meget plads for dem at være
på, samt mange indtryk fra de mange deltagere)
Det koster i mandetimer (ansatte) at skulle have bookinger på både Køgefærge og
Bornholmerbussen.
Vi tager ikke campingvogn med i 2020. I stedet vil vi prøve at lave anden løsning, så
det visuelt stadig får noget ”pang”.

b.

Udvælgelse af deltagere – vi bruger den samme model som de sidste par år. Hvad
kendetegner den gode folkemødedeltager?
Vi laver lidt om i år, da vi følte at vi tabte en smule ejerskab sidste år. Så det bliver
årets hold, der sætter årets tema - ift. at vi lod 2018 holdet sætte tema til 2019.
Vi sender tilmeldingsinformationer ud, allerede inden jul, så vi kan komme tidligere i
gang – ift. ovenstående ang. ejerskabet.
SBH vil gerne lave noget sammen med os – og har også penge til at lave noget
sammen på Folkemødet. Det tager vi på første møde med folkemødeholdet.
Ask har en mulig ”in” på en af de større scener (en kontakt gennem Gadens Stemmer)
Vi sender tilmeldingsinfo inden jul, i år, 2019.
Vi har holdet sat i starten af februar 2020.
Vi afholder første møde med holdet i slut februar.
Vi holder holdet på et par stykker under max antal, indtil efter generalforsamlingerne –
hvis der skulle komme nye, der kan være gode at have med.

5.

Lokale generalforsamlinger i 2020.
Hvordan går det med planlægningen? Hvordan sikrer vi at vi får spredt budskabet og får nye
folk med? (20. min.)
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-

-

-

Nordjylland afholder generalforsamling den 17. februar, kl.13:00 – 16:00. Heidi er
kontaktperson.
Huset i Hasserisgade 11. Aalborg.
Vestjylland tirsdag den 3. marts.
Skovvang (undersøges af Karin om det er muligt.)
Trekanten har ikke aftalt dato. Sidste uge i februar bliver det.
Østjylland har ikke aftalt dato.
Fyn og Sydfyn har ikke aftalt dato. Pia og Hans hjælper hinanden ift. planlægning af deres
generalforsamlinger. (Sydfyn bliver engang i februar)
Hovedstaden har den 19. februar, ca. kl.11:00.
På Sundholm, i kirkesalen. Kontaktperson: Kim Allan.
Nordsjælland første uge i marts (sandsynligvis fredag) v. Frivilligcenteret. Kontaktperson: Rani.
Nordvestsjælland har ikke aftalt dato (men i marts). Roskildehjemmet. Kontaktperson: ???
Storstrøm – ikke tilstede. De har bestyrelsesmøde i morgen og taler om det der.
Sydvestjylland afholder den 12. februar.
De efterspørger at der kommer en fra sekretariatet.
På Varmestuen. Dirigent har de to mulige (Tina og David) de vil spørge.
Kontakt er Steffen Andersen (formand).
Sønderjylland er ikke repræsenteret på mødet. Den støtter sekretariatet også op om. Der er
ikke dato. Kontaktperson: Nancy.

Gode idéer til at få deltagere?
Sjælland (og Sønderjylland) bliver der sat ind i starten af det nye år.
Tobias, sammen med udvalgene, tager på en ”mini tour de boform” for at skabe
opmærksomhed omkring generalforsamlingerne. Nordsjælland, Nordvestsjælland og Storstrøm
bliver kontaktet af Tobias snarligt ift. datoer og aftaler.
Konceptet bliver beskrevet i et ”simpelt format” som andre udvalg kan tage og bruge til selv at
tage rundt og besøge varmestuer, boformer og forsorgshjem i deres områder.
-

Selvom vi afholder på et forsorgshjem, er det ikke ensbetydende med, at der kommer deltagere
derfra, siger Carsten.
På tour de boform virkede det rigtig godt, at vi havde noget mad, kaffe og andet, at samles om.
Det har også tidligere virket med eks. pølsevogn eller underholdning (spil eller lign.)

-

Kan I evt. tænke jeres lokale bisiddere ind? Tag bisidderne med ud og besøge væresteder og
boformer.

-

Skriv til Ask, hvis det er økonomien det kommer an på – hvis I skal have mad med på et besøg
eller lign.

6.

Budget 2020 (15 min)
Ask har uddelt budget til bestyrelsen.
Kommentarer:
Susanne går, efter planen, på pension til sommer (2020)
Der vil Ask gerne have mulighed for at køre en ny i stilling – med et par måneders overlap op til
da.
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-

Mas (og flere): Det giver god mening at bruge de penge på at opkvalificere en ny medarbejder
når Susanne stopper.
Der er talt om, at den nye ”Susanne” ikke skal have samtlige opgaver, Susanne har siddet med.
Carsten: Hvorfor er der så stor forskel på udgifterne ift. nyhedsbrevet? Det er fordi vi nu hyrer
en ekstern til at lave disse, da Arvid stoppede i august/september (2019)
Christina: Vi talte om, på vores bestyrelsesseminar, at afholde et 3dages kursus. Ask: Som jeg
hørte det, talte vi om at lave mere fællesskabsskabende arrangementer.
Nancy: UC laver ture med små-/enkelte opgaver, som de selv har styret indsats og tid.
Svamp: Et socialt arrangement kunne godt være 3 dage, da de sociale arrangementer måske
mere kan ”tillade” at man går fra og for sig selv.
Kit: Ift. de SAND folk jeg kender, så tror jeg at tre dage kan blive for meget.
Der er ting, der ikke er med i budgettet. Bl.a. 50.000 kr fra Next Stop Job. Det er penge som
udvalgene kan søge, hvis I er løbet tør for penge, eller ikke har fået søgt. §18 midler.

Er budgettet godkendt til indsendelse: ”ja”
Julehjælpen – orientering om hvordan uddelingen er foregået.
(10 min)
Der bliver lige nu delt julehjælp ud. Vi regner med at få 110.000kr ind.
7.

Bestyrelses har besluttet at bruge mellem 35.000 – 50.000kr og vi er nu på 35.000kr
Årets beløb er ca. det samme, som vi plejer at give sammen med Hus Forbi og derfor betyder det i år, at
vi har ledt efter nye steder at give ud. Især fokus på kvinder med børn og natcafeer.
Hvis I selv vil dele dem ud, og sekretariatet ikke skal sende dem ud, så skal I ringe til
Susanne/sekretariatet hurtigst muligt, onsdag den 11. december, og aftale nærmere.
Vi har modtaget halstørklæder og handsker at dele ud også på udvalgte steder – disse skal pakkes
med.
Dette kunne også være en oplagt mulighed for at invitere folk med til FÆLLES SAND.
8.

Datoer for hovedbestyrelsesmøder frem til generalforsamlingen
(… og det første efter den) (5 min)
Næstkommende hovedbestyrelsesmøde: tirsdag den 28. januar
Den store generalforsamling ligger tirsdag den 31. marts.
Derfor skal vi den 26. marts kunne afholde et hovedbestyrelsesmøde, i tilfælde af at der kommer forslag
til den store generalforsamling.
Førstkommende hovedbestyrelsesmøde efter generalforsamling bliver den 15. april.
Hotel Ansgar/Plaza/det nye sted, hvor vi har afholdt de to seneste, fortsætter vi med at afholde møder.
9.
-

Evt. (10 min)
Ask: Vi har lavet en plakat/skabelon til udvalgene hvor I skal udfylde de tomme rum. Den kan I
tage med på væresteder, boformer og lign.
Den kommer på hjemmesiden og bliver sendt til udvalgene, så I kan printe selv.

-

Svamp: Jeg kan godt lide, at vi får delt forskellige ting på vores Facebookside. Måske kunne vi
også begynde at vise nogle tal ift. hvor mange der har søgt midler til skæve boliger og andet.
Så kan vores følgere (både Hr. og Fru Danmark, vores ligesindede, samt politikerne følge med.)
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Rådet for Socialt udsatte har lavet animerede videoer de brugte – kunne man lave noget lign.
Kit: Det er svært at få tallene til at passe – ift. hvilke pladser der er reelle og hvilke der ikke er
(eksempel med udslusningspladser i Fredensborg.) Ask: Du kan bruge ovenstående eksempel
til at pointere dobbeltfigurerende tal. Som eks. at Fredensborg har de pladser, når de reelt set
ikke ”findes”.
-

Der er FÆLLES SAND den 17. december! Husk at få inviteret folk med! Temaet er ”tænder” og
tandlægehjælp til udsatte. Se opslag på hjemmesiden og på vores Facebookside.
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