Bestyrelsesmøde i SAND d. 15.11.16
Deltagere: Bo, Martin, Henrik (suppl for Harald), Steffen, Bettina (Suppl. for Per Kragh), Ole B, Sanne
Moos, Sanne Jørgensen, Leif, Maria (suppl. for Sara), Steen, Christina, Ask (ref.).
Per Kragh har trukket sig, hovedsagelig pga. dårligt helbred, men også fordi han ikke kan klare, at der er
folk, der opdigter historier om ham.
1. Siden sidst – hvad har bestyrelsesmedlemmerne lavet?
Martin har haft en del kontakt med Blå Kors i Aabenraa i forhold til at få dem til at hjælpe nogle
hjemløse, som Martin kendte. Det lykkedes.
Han har fået henvendelser fra 6 familier, der gerne vil holde jul for 1 – 2 hjemløse.
Han har forsøgt at få kontakt til beboere på Dalhoffsminde. Det er ikke lykkedes. Det skyldes at
beboerne er i meget dårlig forfatning. Han mener det hænger sammen med, at der blev nedlagt 125
pladser i psykiatrien i 2011. Siden dengang er beboerne på Dalhoffsminde blevet dårligere og dårligere.
Martin og Bettina har været i TV syd. Det var et rigtigt godt indslag, hvor de supplerede hinanden rigtig
godt og fik kritiseret kontanthjælpsloft og 225 timers reglen. De fik meget taletid.
Martin skal ud og holde oplæg for socialrådgiverstuderende. d. 9.12 på socialrådgiveruddannelsen i
Esbjerg. Den 16.12 er det i Aabenraa. Det er af en times varighed hver gang.
Susanne Moss har været på Roskildehjemmet. De er ikke kommet i gang med renoveringen. Der er
stadig skimmelsvamp. Der er akutværelser, der bliver brugt som almindelige værelser. Det pønser de på
hvad man kan gøre ved, og om der skal gøres noget ved det. Der har været et stort salg af stoffer på
Toften. Det har man kæmpet lidt med, men nu er pusheren anholdt, så problemet er sådan set løst.
Kromann har været på Svenstrupgaard med SAND Nordjylland. Der har været rygter om knivstikkeri
og skydevåben. Det viste sig at være en smule overdramatiseret, og dem der var truende bor ikke
længere på gården. De snakkede også madordninger. Der er mange, der bruger alle deres penge i
starten af måneden på at betale narkogæld. Derfor har de ikke nogen penge til f.eks. mad. Derfor er
Kromann gået i dialog med den sociale rådmand, om man kan lave en administrationsordning for at
pengene rækker længere.
Bettina fortæller at der har været hjemløsedag i Vejle d. 15. okt. Der var ikke så mange, men det var et
helt fantastisk arrangement. Det hele klappede takket være en god koordinator. Jann Sjursen og nogle
politikere holdte taler. Desværre ville Herberget ikke arbejde sammen med SAND Trekanten om at lave
en hjemløsedag. De holdt deres eget arrangement.
Bettina sender hjemløse til Fastershus (ny boform for unge hjemløse).
Vejle kommune frygter for kontanthjælpsloft og 225 timers reglen. Der er mange, der undtages 225
timers reglen.
Pernille (fra Horsens) var nede og fortælle nogen fra en 10. klasse om hjemløse. De var meget uvidende
om hjemløshed.
Bettina begynder at holde foredrag på socialrådgiveruddannelsen på deres 6. modul. Det har hun gjort
for herberget før. Nu gør hun det for SAND i stedet.
Leif, Nancy m.fl. var på Vibohøj. Der var klager over maden. Det var vist mest Eluf, der synes den var
dårlig. De smagte på sagerne. Der var sandwich til aftensmad, og der var varm mad til frokost. Det var
sådan set udmærket, synes Leif.
Tilsynet var på besøg på Skovvang for nyligt. De var der i 3 dage. Både brugere (af værkstedet),
beboerne, personale og udsatterådet blev hørt. De kommer igen på torsdag, hvor de runder af.
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Der er forskellige meninger om hvordan Potentialehotellet (boform for unge hjemløse) i Herning er.
SAND Vestjylland besøger det i næste uge.
Skovvang har fået en statue i bronze af en hjemløs mand på en bænk. Den er lavet af Galschiøt.
Den er skænket af en beboer, der boede på Skovvang i 28 år og sparede hele sin dusør op. Statuen er
nu opkaldt efter ham.
Sanne Jørgensen har været i Politiken i forbindelse med, at Hus Forbi holdt en event i Næstved som en
del af deres jubilæumsarrangement. Der var lavet et shelter over en bænk, som var bemandet, bl.a. af
Sanne, i en uge. De har lavet det samme i Svendborg. Den bliver benyttet endnu. Forsorgshjemsmuseet
har også været god til at reklamere for den.
Christina fortæller at SAND Århus har holdt en bisidderkonference. Det var hårdt arbejde at lave den.
Der er kommet forespørgsler om, hvornår næste års konference bliver. Det er fedt.
De er kommet videre med deres grønlænderprojekt. De har bl.a. været til en konference om
grønlændere. Der fik de nogle gode kontakter. Bl.a. til nogle grønlandske medicinstuderende, der gerne
vil være en del af vores bisidderkorps. De fortalte også, at tuberkulose er ved at blive et stort problem i
Århus, især hos grønlænderne. De vil ikke gå til lægen, fordi de ved godt at de skal 14 dage i isolation.
Man bliver nødt til at opsøge dem på gaden. Det vil SAND Århus hjælpe med.
De er ved at lave en forening for grønlandske børn. De skal mødes i SANDs lokaler i Århus.
Der er reception d. 24.11. i SANDs lokaler. Alle er velkomne. SAND Århus kan ikke betale billetterne,
men de byder på overnatning, hygge, fest og ballade.
SAND Århus skal være med til at lave julestuer natten til d. 1. december i en masse busskurer. Det er
Nissernes befrielsesfront, der står bag.
I går fik de et opkald for maleren Peter Stougaard. Han vil gerne støtte SAND Århus i deres arbejde.
Han udstiller pt. på Rådhuset og har allerede indsamlet 2700 kr.
Den muslim, SAND Århus har fået ind i udvalget, har betydet at de nu har fået kontakt til et værested,
hvor der kommer mange udlændinge. Det er meget tabubelagt at være muslim og være hjemløs. Den
verden kan man nu komme ind i. Det bliver spændende.
Christina siger, at der indenfor den sidste måned er kommet mange hjemløse, der overnatter på gader
og stræder i Århus. Det er ikke kun udenlandske hjemløse. Det er også danske.
Steen har været med i Vejle, til deres Hjemløsedag og til hjemløsedagen i Kbh. Han har været i radioen
omkring Sociolancen. Den har fået satspuljemidler for et år mere.
For 14 dage siden var der én, der døde på Sundholm. Det havde TV Lorry hørt og ville gerne lave noget
på. Da det viste sig at være en ”and”, vil de i stedet lave noget om folk bliver smidt væk fra stationer. Der
er mange der gerne vil huse hjemløse på en eller anden måde, f.eks. i kirker osv. De laver formentligt
noget i dag. Vores holdning er, at der skal være plads til alle, og alle skal have tag over hovedet. I
Aalborg har man taget hånd om hjemløse på banegården. Det har man også gjort i mange andre
storbyer. Det kan man også gøre alle stedet i DK.
Steen har brugt en del tid på Svendborg Forsorgshjemsmuseet og deres ”Skjulte Danmarkshistorier”.
Det fortsætter han med efter jul.
Steen tager til Århus senere i dag og bliver der til i morgen, hvor han har møde med Frivilligrådet.
Steen har hørt en historie fra Facebook om en hjemløs, der er død i Aalborg. Det har han og Henrik
Kromann undersøgt. Det må være en and. Vi skal være meget sikre på at der er hold i den slags
historier, før vi bærer dem videre.
Steen er sammen med Rebellen fra Langeland i gang med at sikre, at der kan laves noget tandpleje for
hjemløse. Steen har kontaktet alle mulige mennesker.
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Steen, Ole Skou og den lokale SANDmand Michael var til Udsatterådets åbning i Rønne. Steen
benyttede lejligheden til at snakke lidt med Karen Ellermann.
2. Bo har trukket sig fra SAND Fyns bestyrelse, men ikke fra SANDs bestyrelse
Der er flere SAND bestyrelsesmedlemmer, der undrer sig over at Bo har trukket sig fra SAND Fyn, men
ikke fra SANDs bestyrelse. På den måde får han svært ved at være det bindeled mellem udvalget og
SANDs bestyrelse, som det er meningen – som organiseringen er tænkt.
Bo har en række grunde til at trække sig fra sit udvalg. Han synes bl.a. det var svært at samarbejde med
sekretariatet. Bo trak sig også for at give SAND Fyn en mulighed for at komme videre.
Han synes han ved, hvad der sker på Fyn, og han synes han kan repræsentere dem uden problemer.
Han vil stadig gerne bære punkter med fra SAND Fyn til SANDs bestyrelsesmøde.
Bo siger, at Kim siger, at Ask har bedt Kim være observatør i SANDs bestyrelse. Ask siger, at SAND
Fyn har holdt en afstemning om, hvem der skulle være deres observatør. De valgte Kim. Det står også i
deres referat. Det mener Bo ikke er rigtigt. Kim fra SAND Fyn har trukket sig fra deres bestyrelse.
Vi diskuterer hvad vores vedtægter siger, om det at være med. Ifølge dem er der ikke noget i vejen for at
Bo sidder i SANDs bestyrelse uden at være med i SAND Fyn. Vedtægterne siger, at man skal udpeges
af det lokale udvalg – og opholde sig i deres område – for at blives opstillet til SANDs bestyrelse. Hvis
man efterfølgende flytter eller melder sig ud af udvalget, kan man stadig sidde i SANDs bestyrelse. Det
betyder, at man kan repræsentere et helt andet udvalg, end der hvor man opholder sig. Og det kan
betyde, at man ikke er med i det daglige udvalgsarbejde, men stadig med i SANDs bestyrelse, hvilket er
stik imod den organisationsstruktur SAND har.
Martin og Bettina mener vi bør lave vores vedtægter om, hvis vi gerne vil undgå sådanne situationer i
fremtiden.
Vi diskuterer, om vi skal lave vedtægtsændringer, og hvordan de skal laves. På den ene side skal de der
vælges ind være medlem af det lokale udvalg, på den anden side skal vi passe på med ikke at få for
snævre rammer, ved. f.eks. at stille krav om, at man skal være valgt ind i en lokal bestyrelse.
Ask laver forslag til 2 modeller.
I.
Man skal være en del af et udvalg for at sidde i SAND bestyrelse. Der laves en løs model og en
fast model.
II.
Man skal være bosiddende i området for at kunne repræsentere et udvalg.
3. Henvendelse fra tøjfirmaet SAND
Ask er blevet kontaktet af Jeppe, der er advokat fra tøjfirmaet SAND. De vil gerne have os til at lave
vores navn om. Problemet for dem er specielt tydeligt, når vi har vores logo trykt på vores tøj.
Jeppe arbejder med varemærker og design, og for tøjfirmaet SAND. De er i gang med en stor global
markedsføringsplan, hvor de vil fordoble deres omsætning på 3 år eller noget i den retning. De har fået
henvendelser fra 3 amerikanske samarbejdspartnere, der undrer sig over, at de finder os, når de søger
på nettet.
Han håber vi har en forståelse for tøjfirmaets problem. Tøjfirmaet vil gerne have/beslaglægge alt
gammelt tøj. De kan dog leve med, at vi ikke trykker vores vanlige logo på det nye tøj. De vil gerne have
at vi markedsfører os med et andet navn. Vi må sådan set godt hedde SAND, men vi må ikke trykke det
i store typer på vores tøj.
De vil gerne have vi skifter domænenavn og fjerner billeder af folk i SANDtøj fra hjemmesiden.
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Vi er meget kede af at skulle have et nyt navn. Vi synes også at det bliver svært at skulle hive tøjet af
hjemløse.
Hvis vi skal skifte navn, kommer det koster en masse penge.
Jeppe kan her og nu tilbyde os 50.000 kr. og et logo, som de betaler nogle designere for at lave.
Designmæssigt har de fremhævet vores mælkebøtte og dét at vi er en hjemløseorganisation. De har
lavet et udkast, som vi skal se som første udkast. Tøjfirmaet vil også betale for at vi søgeoptimerer vores
nye domænenavn på Google.
Vi diskuterer frem og tilbage, men når langt fra en afklaring.
Vi skal ikke gå med til hvad som helst, siges det. Det har taget rigtig mange år at bygge vores navn op.
Men vi vil fortsætte dialogen.
Vi skal vende spørgsmålet i SAND udvalgene. Hvad er udvalgets holdning til at skifte navn? Her
skal de praktiske og økonomiske konsekvenser ved at skifte navn listes op og diskuteres. Alle
udvalg skal melde ind hvilke omkostninger, der er forbundet med det. Det kan være et krav til
tøjfirmaet, at de skal dække omkostninger ved navneskiftet, hvis det ender med at være det vi
gør.
Vi snakker om et evt. nyt navn. Marie synes at ”De” i De hjemløses landsorganisation skaber en barriere
mellem foreningen og hjemløse. Hun synes bare vi skal hedde ”Hjemløses landsorganisation”.
Kan tøjfirmaet hjælpe med at promovere De hjemløses landsorganisation? Vi kan måske gå ind i en
form for samarbejde. Hvis det her skal lykkes skal der laves en ny historiefortælling om vores
organisation.
Udvalgene holder møde disse datoer, og diskuterer. De udvalg der ikke er nævnt melder hurtigst muligt
tilbage til Ask med en dato, for deres næste møde. Ask informerer tøjfirmaet via Jeppe.
Århus: 8. dec.
Sydvestjylland: d.22.11.
Sydfyn: d. 20.11.
Nordvestsjælland. d. 19.12
Hovedstaden: den 1. mandag i december, d. 5.12.
Nord: 12.12. kl. 13. Svenstrupgaard
4. Økonomi og Folkemøde 2017
Ask siger at vi overholder budgettet for 2016. I næste uge skal han lave et revideret budget for resten af
året, hvor han skal budgettere med 98.000 kr. ekstra, som vi har overført fra 2015. Hvis vi har penge i
overskud, vil han gerne have en prioriteret liste af bestyrelsen over hvad vi skal bruge penge på resten
af året.
Der kommer følgende forslag (ikke prioriteret):
Lightere,
I-pad eller bærbare pc’ere til hvert udvalg.
Telefoner til udvalgene.
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Ask fortæller, at vi har brugt for mange penge på udenlandsrejser. Vi har brugt 40.000 kr., før vi var på
studietur til Skotland. Ask vurderer, at vi i hvert fald har brugt kr. 25.000 på studieturen til Skotland. Vi
kan ikke bruge midler fra Socialministeriet. Vi må tage dem af egenkapitalen.
Bestyrelsen accepterer at bruge ekstra penge på arbejdsgruppens rejseaktiviteter. De synes det er godt
at komme ud og blive inspireret, men de savner at den inspiration bliver videregivet til dem.
Christina vil gerne have mere at vide om, hvad deltagerne får ud af at være på studietur.
Arbejdsgruppen er opmærksom på problematikken, siger Ask, og vil forsøge at forbedre
tilbagemeldingerne.
Vi snakker om, at det er ærgerligt, at folk ikke melder tilbage til deres udvalg, hvis de har været til
konference, studieture el. lign. Her bør der strammes op.
Budget for 2017
Ask deler et budget ud for 2017 på vores driftsbevilling og på Tips og Lotto. De løber begge fra d. 1.1. til
d. 31.12. 2017.
Sidste år godkendte bestyrelsen, at der blev brugt lønkroner på Arvid fra Tips og Lotto. Nu han har
fastansat Arvid, tager han det stort set for givet, at de fortsat godkender den prioritering. Det nikkes der
til.
Derudover har vi to skæve bevillinger, der løber fra sommeren 16 til sommeren 17. Det er
ungenetværket på kr. 200.000 og aktivitetsprojektet (idrætsprojektet) på kr. 300.000.
Kvindenetværket løber som bekendt tør for midler i år. Alle muligheder er udtømt, mener Ask. Det er
rigtigt vanskeligt at få penge til et projekt, der har kørt i 7 år. De fleste fonde mm. vil gerne støtte tiltag
der har en ”nyhedsværdi”. Den har vi mistet. Vi har bare vist, at deltagelse i kvindegruppen giver
kvinderne en masse.
Bestyrelsen skamroser June og hendes arbejde og erklærer hende uundværlig.
Det foreslås at give ansvaret for gruppen tilbage til medlemmerne i gruppen, hvis June forsvinder. Man
kan måske også gentænke konceptet og gå mere tilbage til at være en politisk gruppe, med det formål
at skaffe nye midler til gruppen.
Ask siger at han måske kan rykke om på to bevillinger der går fra sommeren 2016 til sommeren 2017.
Hvis han kan få lov til at rykke dem til at skulle bruges i kalenderåret 2017, kan der findes lønkroner nok
til at give June 30 timer om ugen. Hvis det ikke kan lade sig gøre, er det kun halvdelen af det
nødvendige beløb, vi kan hente fra de to puljer. Vi afsætter 250.000 kr. fra egenkapitalen til at holde
Kvindenetværket kørende i 2017. Hvis det ikke lykkedes Ask at få lov til at rykke rundt på bevillingerne,
må der skrues ned for aktiviteterne, men Ask vurderer, at der er nok til at holde det kørende.
Han taler med June, om hun er interesseret i en 30 timers stilling.
Folkemødet 2017.: 70.-80.000 kr. i budget.
Vi skal beslutte os for hvem, der skal med til FM17.
Der er flere, der ikke synes Henning skal med. Der har været mange klager over ham, siges det fra flere
bestyrelsesmedlemmer.
Allan kan godkendes på forhånd.
Bestyrelsen synes det er vigtigt, at der kommer både nogle gamle og nogle nye med, men kan ikke
lægge sig fast på en model. Der nævnes både modellen fra sidste år, og der nævnes løsninger med at
der skal en med fra hvert udvalg.
Vi løber tør for tid. Vi arbejder videre med punktet på næste møde.

Side 5

5. Evt.
Christina og Steffen er laktose intolerante. Det skal nævnes i køkkenet.
Christina beder om at få Grønlænderprojekt på som punkt på næste bestyrelsesmøde.
Vi når ikke de sidste punkter på dagsordenen (Økonomi, fortsat; Julehjælp; SBH SAND konference;
Klageretten er tilbage). Ask orienter bestyrelsen skriftligt, og vi følger op på punkterne på næste møde.
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