Bestyrelsesmøde i SAND, d. 4/4 2019
Tilstede; Sanne Moos (Nordvestsjælland), Robert Hansen (storstrøm), Jonas Laursen (Hovedstaden),
Christina (formand), Dennis Hansen (fyn), Steffen Andersen (Sydvestjylland), Jens Olsen (Nord), Kit
(Nordsjælland), Niels-Kristian (Sydfyn), Ewald Pohle (Østjylland), Henrik ”Mas” (Trekanten), Anders
Hansen (Vestjylland)
Afbud fra: Svamp (Sydvestjylland), Stellan Boesgaard (Sønderjylland), Rani Henriksen (Nordsjælland)
Fra sekretariatet: Ask, Tobias, Sofie (ref.)
Dagsorden
1. Velkommen til den nye bestyrelse - præsentation og leg
2. Evaluering af generalforsamling
a. Hvordan gik den? Er der noget vi skal lave om til næste år?
b. Er der diskussioner fra GF vi skal arbejde videre med i bestyrelsen?
3. Hvad vil det sige at sidde i SANDs bestyrelse?
a. Hvad forventer I af hinanden, hvad forventer du af dig selv og hvordan får du dit udvalg
med i bestyrelsesarbejdet?
b. Funktionsbeskrivelse: Formand, næstformand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer
(Quicksand, s. 3 - 4)
c. Forretningsorden for bestyrelsen (Quicksand, s. 5 - 6)
d. Deltagelse i møder, konferencer mm. på SANDs regning (Quicksand, s. 9 - 12)
4. Konstituering: 1 - 2 næstformænd, 1 kasserer
5. Har alle udvalg i suppleant til bestyrelsen og hvem er det?
6. Green.Click vil lave et samarbejde med os. Oplæg sendt ud.
7. FerieCamp m LVS 8.-14.7.
a. Pia Nedergaard er tovholder
b. Der er forslag om at SAND betaler billetter og gebyr for pensionister, der ikke selv har råd til
at betale. Sidste år kostede det godt 14.000 - vi fik 68.000 ind i smågaver. Herfra plejer vi tage
pengene.
8. Mødedatoer for de næste 6 måneder
9. Prokura til Ask iht. §9 i SANDs vedtægter
10. Evt.

1. Velkommen til den nye bestyrelse - præsentation og leg
Vi lægger ud med en samtaleøvelse, hvor vi fortæller om vores grunde til at gå ind i SANDs bestyrelse,
hvad vi kan byde ind med, og hvad vi gerne vil have der kommer ud af det.
Vi tager en hurtig runde om, hvordan det var.
Der er enighed om, at det er dejligt at snakke med hinanden – også fordi der er nogle, der ikke
kender hinanden så godt.
Der er nogle der er helt nye i SAND, og andre der er gamle i gårde.
Også interessant at få de ansattes perspektiv; hvorfor de har valgt at arbejde i SAND.
Opfordringer til at tage SANDs kurser, det er en god måde at komme ind i tingene, selvom det kan
være hårdt…
Det er også dejligt at blive lyttet til.
Det var lidt grænseoverskridende at fortælle om sin hjemløsehistorie, det er måske ikke noget man
taler så meget om, og så godt kender vi heller ikke hinanden.
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Vi bytter om på pkt. 2 og 3.
2. Hvad vil det sige at sidde i SANDs bestyrelse?
a. Hvad forventer I af hinanden, hvad forventer du af dig selv og hvordan får du dit udvalg med i
bestyrelsesarbejdet?
Jonas: Vi skal være bindeled til de lokale udvalg. Vi skal hjælp og støtte de udvalg, der måske har det svært.
Vi skal dele vores erfaringer med hinanden.
Jeg håber folk vil række hånden ud, hvis de har brug for hjælp. Jeg er selv typen, der godt kan lide det
lovgivningsmæssige. Jeg har jo den holdning, at det skal være den rigtige bolig til en given person. Jeg har
noget skole, jeg også prioriterer, men jeg er typen der gerne rejser fra Kbh til Esbjerg for at hjælpe.
Robert: Jeg er ny, og jeg tager gerne imod hjælp fra dem, der har mere erfaring. Det vil bare gøre mig til en
bedre formand for SAND Storstrøm.
Jeg skal selvfølgelig også informere om kurser mm. Jeg prioriterer at de nye kommer med på kurser. Jeg er
en haj, der er flere kommuner, der ikke kan lide mig. Jeg bider mig fast.
Moos: Jeg ser mig selv som ny, selvom jeg har siddet her halvanden periode. Jeg synes lovgivning er svært og
det er ikke der, jeg har mine kompetencer.
Jeg ser mig selv som praktisk gris. Stik mig en opgave, så kan I være sikre på at det bliver gjort.
Jeg er nok en igangsætter.
Ewald: Jeg har været væk fra SAND en periode. Vi skal benytte os meget mere af de andre udvalg, det er vi
slet ikke gode nok til. Det går jeg meget op i.
På det personlige plan sætter jeg mig meget ind i lovgivning. Det er vigtigt at være velforberedt, når man fx
skal holde foredrag.
Jeg kender min egen begrænsninger, fx var Folkemødet for hårdt for mig fysisk. Men jeg vil gerne dele mine
erfaringer også med de unge.
Jeg forventer af bestyrelsen, at de bakker mig op, hvis jeg har et godt projekt. Det betyder meget. Det er dog
en god idé at vende det med bestyrelsen inden, man sætter projektet i søen.
Det er vigtigt med informationer fra bestyrelsen til udvalget. Det vil jeg gerne sikre.
Niels Kristian: Jeg er ikke gået ind i SAND for at forbedre min egen sag. Det er for at forbedre andre. Der skal
et vist overskud til. Jeg forventer engagement og en vis opbakning af bestyrelsen.
Kit: Jeg Jeg har været hjemløs, på herberger og boformer igennem nogen tid.Jeg har altid hjulpet med sager
og sådan noget, der hvor jeg har boet, men jeg er først lige blevet bekendt med SAND her i januar.
Derfor vil jeg bare gerne være klogere og vide hvad SAND er og kan, for det er en gave ift det jeg har lavet.
Jens: Jeg vil gerne bruge noget af min egen erfaring fra da jeg gik på gaden. Siden har jeg lært en del fra Hus
Forbi at kende, og så kom jeg med i SAND, og det er rigtig godt.
Jeg håber at vi alle, både i udvalgene og bestyrelsen kan byde ind med hvert vores. Sammenhold og
fællesskab.
Steffen: Jeg forventer tillid, opbakning og engagement.
Jeg er ny formand i mit udvalg, så jeg skal lige ind i det, men jeg vil gøre mit bedste. Jeg forventer også at få
noget erfaring med det her arbejde.
Mas: Jeg tager tråden op fra Ewald, og ja - vi kunne godt blive bedre til at bruge hinanden i udvalgene. Vi skal
blive bedre til at styrke hinanden lokalt.
Af mig selv forventer jeg, at jeg kan være med til at sætte fokus på hjemløseproblematikken i min
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hjemkommune.
Mht. mit udvalg får jeg positive tilkendegivelser på måde det kører ifm. bestyrelsen.
Dennis: Jeg er ret ny her, så jeg suger til mig og håber på, jeg kan give det videre.
Jeg forventer godt samarbejde med bestyrelsen.
Christina: Jeg forventer at vi snakker ordentligt til hinanden. Jeg forventer respekt og sammenhold. Det
forventer jeg både af mig selv og af jer.
Jeg forventer at I deler jeres erfaringer, for dem har jeg rigtig meget brug for, når jeg taler med pressen, til
konferencer, med politikere…
Anders: Jeg er her for at lytte og lære.
b. Funktionsbeskrivelse: Formand, næstformand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer (Quicksand, s. 3-4)
Ask introducerer Quicksand som er et lille skriv, der skitserer de rammer, SANDs bestyrelse arbejder
indenfor.
Vi gennemgår funktionsbeskrivelser for næstformand og kasserer. Der kan ændres ved fx næstformændenes
rolle, alt afhængigt at hvilke interesser, styrker og svagheder folk har.
Det der normalt ligger hos sekretæren, ligger i sekretariatet.
Formanden: Ansigtet udadtil. Optræder i medierne. Det er hende man kontakter, hvis man vil have fat i
bestyrelsen. Hun leder møderne. Hun har et ansvar for at de ting, der besluttes på møderne, føres ud i livet
sammen med sekretariatslederen. Hun skal uddelegere opgaver. Hun kan indgå samarbejder på bestyrelsens
vegne (typisk sammen med Ask).
Formanden tage ikke rundt og besøger udvalgene – kun hvis hun bliver inviteret med et bestemt formål; fx
at holde en tale ved et arrangement mm.
Næstformand: Vi har hidtil valgt at have to næstformænd. Der er meget arbejde. Næstformændene står for
de interne linjer.
De skal sørge for det praktiske, at arbejdsgrupperne arbejder, at beslutninger bliver ført ud i livet og aftaler
overholdes.
NB!! Christina går ikke ind i konflikter. Det gør næstformændene heller ikke - skriv det til Ask!!!
Det kan komme til at fylde alt for meget og tage alt for meget tid.
Ask: Når jeg bliver kontaktet vedr. en konflikt, informerer jeg Christina og så kontakter jeg næstformændene
og spørger, om de skal med ind over.
Christina: Den tidligere bestyrelse ville gerne informeres, men ikke involveres.
Funktionsbeskrivelserne for formand og næstformand som de er beskrevet i Quicksand vedtages
Kasserer: Ansvarlig for at de økonomiske retningslinjer overholdes. Kommer ind på sekretariatet til kritisk
bilagsgennemgang: Det, vi har aftalt, skal ske – og er det rent faktisk også det der sker? Er procedurer for
betaling af regninger overholdt?
Der er ikke en masse regnskabsarbejde – det står Susanne for.
Funktionsbeskrivelsen for kasserer som de er beskrevet i Quicksand vedtages
Vi har nogle puljer, Gadens Konger og Next Stop Job.
Gadens Konger er indtægterne fra en bog, her er en lånepulje for hjemløse og en akut-hjælps-pulje.
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Next Stop Job er oprindeligt nogle penge, vi fik ind fra et beskæftigelsesprojekt. De penge bruger vi på at
holde røven oppe økonomisk på udvalg, der ikke har andre midler.
De oprindelige penge er brugt. For et par år siden besluttede bestyrelsen at smide 50.000 i puljen. Der er
ingen udvalg, der ikke skal lave noget, fordi de ikke har pengene. Bare råb op hvis I mangler…
c. Forretningsorden for bestyrelsen (Quicksand, s. 5-6)
Christina gennemgår forretningsordenen, som den er beskrevet i Quicksand.
Ift. personfølsomme oplysninger i referater; Ask markerer med rødt når han sender ud. Når referatet
offentliggøres på hjemmesiden, fjernes personfølsomme oplysninger.
Sidste år besluttede den daværende bestyrelse, at der var et fast punkt på dagsordenen med nyt fra
forkvinde, næstformænd og kasserer.
Forretningsordenen godkendes.
d. Deltagelse i møder, konferencer mm. på SANDs regning (Quicksand, s. 9-12)
Bestyrelsesmedlemmer kan tage på kurser og konferencer med relation til SAND arbejdet uden at spørge
bestyrelsen om lov, hvis de koster under 1000,Koster de derover, skal bestyrelsen spørges.
Christina gennemgår diætreglerne.
HUSK at udfylde afregningsbilag – de er på hjemmesiden! (ligger under SANDfolk->Materiale)
Kørsel i egen bil:
Har man flere med i bilen, får man kilometerpenge.
Man kan godt køre i egen bil hvis man er alene. Så får man bare kun udbetalt beløb svarende til togbilletten
for strækningen (der skal stadig udfyldes kørselsbilag).
Der kan dog i nødstilfælde laves særordninger….
Telefonpenge: Bestyrelsesmedlemmer i SAND får 500,- /kvartalet til telefon og internet.
Man kan kun få disse penge, hvis man ikke får telefonpenge fra sit lokale udvalg eller en anden forening.
Man er selvfølgelig ikke tvunget til at modtage pengene.
Møde-, transport- og diætregler vedtages.
4. Konstituering af bestyrelsen: 1-2 næstformænd, 1 kasserer
Christina: Jeg synes det er meget praktisk, hvis der er én der er bosiddende i Østdanmark, nogen gange kan
jeg ikke nå over.
Hvem stiller op til posterne som næstformænd?
Ewald
Jonas
Mas
Ewald trækker sit kandidatur, da han har prøvet rumlen før.
Nye næstformænd er Jonas og Mas – tillykke!
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Hvem stiller op som kasserer?
Susanne Moos
Tillykke med valget!
5. Har alle udvalg i suppleant til bestyrelsen og hvem er det?
Nordjylland: Jens sidder i bestyrelsen – Harald er suppleant
Nordsjælland: Rani sidder i bestyrelsen – Kit er 1. suppleant, Kaleraq er 2. suppleant – det er første gang vi
har prøvet at have 2. suppleanter. Er det ok?
Moos: Som regel er 3. manden observatør?
Ask: Observatøren har også en anden funktion. Han er bindeled mellem et udvalg og bestyrelsen, hvis et
medlem flytter fra sit område og ikke længere kan tage info fra SANDs bestyrelse med retur til lokaludvalget.
Der nikkes til 2. suppleanten.
Det betyder, at andre udvalg også kan gå hjem og finde en 2. suppleant.
Vestjylland: Anders er medlem – ingen suppleant
Trekanten: Mas er medlem – ingen suppleant efter Gilbert er død
Sydvestjylland: Kasper Svamp er medlem – Steffen er suppleant. Svamp kommer dog ikke resten af året,
Steffen har taget tjansen. Han finder ud af navnet på en 2. suppleant.
Sønderjylland: Stellan er medlem – ingen suppleant
Fyn: Dennis er medlem – ingen suppleant
Sydfyn: Niels Kristian er medlem – Hans er suppleant
Storstrøm: Robert er medlem – Susanne Larn er suppleant
Nordvestsjælland: Moos er medlem – Carsten er suppleant
6. Green.Click vil lave et samarbejde med os. Oplæg sendt ud.
Det hele startede, da Jens sad og snakkede med nogle om præmier til Udsattedagen. Der var en gut, der
gerne ville støtte. SAND Nord blev senere kontaktet af et firma, der gerne ville være gøre noget mere.
Green.Click er et firma, der hjælper virksomheder med at målrette deres reklamer online.
De vil gerne systematisere en indsamling til SAND. De vil give mulighed for, at man kan købe sig til at få sit
logo på SANDs hjemmeside. Så viser firmaerne, at de støtter en god sag. De kan så sende en underside rundt
til deres samarbejdspartnere og skrive noget á la: ’vi støtter hjemløse - det synes vi også I skulle gøre!’
Vi skal diskutere: Vil SAND reklamere for virksomheder mod at få penge for det?
Jens: Hus Forbi har jo reklamer. Det har jeg aldrig hørt nogen brokke sig over?
Niels Kristian: Vi skal passe på, at vi ikke bliver for professionelle - det dér med at samle penge ind…
Kan det have indflydelse på vores §18-midler? Hvad hvis pengene vælter ind, hvis det er en kæmpe succes…
tror I så ikke dem, der plejer at give os penge, rynker lidt på næsen?
Jonas: Det kan være en god idé, men det kan også være lidt farligt… Vi er jo mere politiske end fx Hus Forbi.
Det kan hurtigt blive lidt dobbeltmoralsk.
Hvordan fremstår de her firmaer? Det ville være noget andet, hvis det var andre organisationer man alligevel
har et samarbejde med.
Christina: Jeg er dobbelt med det. På den ene side synes jeg, det kunne være spændende at prøve af. På den
anden side har vi ingen indflydelse på, hvem der køber pladsen. Det kunne være nogle, vi ikke ønsker at blive
støttet af, der pludselig støtter os…
Jens: Ingen politiske partier og ingen våben har vi sagt…
Ask: Vi har jo sagt, at for nu skal vi snakke om, om vi vil prøve det af med Aalborg som case…
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Mas: Nu er der jo nogle der donerer til SAND i forvejen, der ikke skal have noget for det. Det er lidt som at
sælge ud af os selv…
Kit: Det kan give os nogle uoverskuelige problemer på sigt, også politisk. Også ift. at søge penge.
Ask: Vi har fået 400.000 af Roskildefonden, og der har vi forpligtet os til at bruge deres logo fx på badge eller
T-shirts. Sådan har ministeriet det også med nogle af deres puljer.
Jonas: Der er jo også forskel på at få penge fra ministeriet eller en fond…
Jens: Hvad hvis vi lavede den aftale, at vi skulle godkende først?
Kit: Jeg synes ikke, at vi på nuværende tidspunkt er klædt på til at vurdere det…
Ask: Jeg tror det er for svært at gå ind og vurdere, hvem der skal med og hvem der ikke skal… Jeg tror bare
man må sige; ja tak til alle – hvis det er dét man gør…
Når det er sagt, tror jeg ikke det bliver en kæmpe pengemaskine. Det er også de erfaringer jeg har fra Hus
Forbi da jeg sad i deres bestyrelse, og vi efter mange overvejelser begyndte at sælge reklamer…
Det er lige nu, vi vil få noget, fordi de dér Green.Click er super-entusiastiske lige nu og vil bruge deres lokale
netværk.
Kit: Hvis det ikke er nogen penge-maskine, hvad skal det så til for??
Ask: Vi må tage det et skridt ad gangen. Er det noget vi vil prøve? Og hvis ja – hvordan skal vi så fordele
pengene, hvis de vælter ind?
Christina: Vi har besluttet for nogle år siden, at et SAND udvalg ikke kan få mere end 10.000 til sig selv fx ved
arv, donationer eller lign. Resten ville gå til NSJ.
Vi stemmer om, vi skal prøve det af.
SAND Nordjylland er prøveklud
Det kører et år og kan enten fortsætte eller lukkes ned.
Det vedtages at prøve at køre et pilotprojekt.
Hvordan skal pengene fordeles?
Skal det være SAND Nordjylland, der skal have pengene – eller skal de fordeles efter samme princip som
hidtil besluttet (et udvalg kan max modtage 10.000,- resten i fælleskassen)
Niels-Kristian: Vi kan jo ikke have at et udvalg, der er meget mere velstående end de øvrige
Jens: Der er jeg ikke enig – vi er prøveklud, og det er os der har kontakten…
Mas: Jeg synes egentlig det er meget rimeligt med de 10.000,- og så resten til NSJ
Jonas: Jeg skal bare lige forstå – det kommer ikke til at ligge på forsiden?
Ask: Nej - kun på SAND Nordjyllands underside.
Jonas: Jeg kan meget godt lide at pengene bliver brugt lokalt, men så skal det være til kampagner mm. Ikke
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bare til drift af udvalget.
Niels-Kristian: 10.000,- til dem der lægger røv til – og så distribueres resten rundt.
Christina: Jeg synes også det er fint med de 10.000,- det er Nord der har fundet manden og lavet aftalen.
Men det er jo hele SAND, der løber risikoen her. Så fint med resten i NSJ.
Niels-Kristian: Skal andre udvalg så også have et gratiale hvis det er dem, der kommer med en idé en anden
gang?
Christina: Vi har jo besluttet, at man tager ikke 150.000 til sig selv – man deler med hele landet.
Jens: Det med de 10.000 er jo ikke noget der er vedtaget på en generalforsamling, så det kan jo laves om.
Niels-Kristian: De individuelle underafdelinger skal da ikke honoreres for at komme med et godt tilbud. Vi
skal vel ikke konkurrere med hinanden?
Jonas: Kan vi se hvor meget det bliver til? Og så sige at de 10.000,- er et udgangspunkt, og så kan man
regulere alt efter hvor meget det er??
Ewald: Nogle udvalg får jo mere end andre i §18…
Christina: Jeg synes, det er rigtig rart med et fast beløb. For hvad hvis der kun kommer 10.000,- ind? Eller
mindre? Skal det så være en %-sats? Hvad hvis Østjylland arver 1.000.000?
Ask: Nordjylland synes 10.000 er for lidt – de vil gerne have en %-vis fordeling så 30-40% til SAND og resten
til udvalget. De synes ikke de 10.000 står mål med deres indsats.
Hvis der kommer 15.000 ind – og Nord får 10.000 til SAND og 5.000 ryger i NSJ - så kan DE penge jo søges af
alle udvalg, inkl. Nordjylland, fx til en udsattedag eller lign.
Christina: Men de %-vise satser gælder jo så også, hvis der kun kommer 5.000,- i kassen.
Kit: Jeg havde egentlig en idé til en %-vis fordeling. Men jeg synes faktisk, det er en god idé med de 10.000,Og kan vi ikke holde talerækken – det andet bliver forvirrende…
Steffen: De der 10.000… Er det nogle udvalgene kan få årligt??
Christina: Nej. De 10.000 vi taler om her, er hvis vi får en donation. Så kan I beholde op til 10.000 som det er
nu. NSJ er penge man kan søge hvis man ikke får §18.
Vi stemmer om, vi skal holde fast i princippet om de 10.000,- og resten til fælles/NSJ
Det vedtages.
7. FerieCamp m LVS 8.-14.7.
a. Pia Nedergaard er tovholder
b. Der er forslag om, at SAND betaler billetter og gebyr for pensionister, der ikke selv har
råd til at betale. Sidste år kostede det godt 14.000 - vi fik 68.000 ind i smågaver. Herfra
plejer vi tage pengene.
Det plejer at være hyggeligt med masser af aktiviteter, ture, god mad, hygge!
Vil I med så kontakt Pia på 45 51 22 82.
Det er først til mølle inden 1/5! Skynd jer - begrænset plads.
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Det vedtages, at vi betaler gebyrer og billetter for pensionister inkl. deres børn der ikke har råd til at betale.
Kontanthjælpsmodtagere er gratis. SAND kan hjælpe med billetter til dem der ikke har råd.
8. Mødedatoer for de næste 6 måneder
Onsdag d. 15/5 kl. 10.30 - 15.00
Torsdag d. 6/6 kl. 10.30 - 15.00
Juli sekretariatet ferielukket
Bestyrelsesseminar 13-14/8 11.00 - 15.00
9. Prokura til Ask iht §9 i SANDs vedtægter
Prokura er en fuldmagt.
Ask klarer den daglige drift, derfor skal han have prokura fra bestyrelsen for at kunne gøre disse ting, fx
bestille dankort til ansatte, åbne en bankkonto, søge penge mm.
Ask sender prokuraen rundt, bestyrelsen skriver under.
10. Evt.
Christina:
Gadejuristen, Brugerforeningen og Brugernes Akademi vil gerne lave noget med os under valgkampen. Det
er en badge og en ramme på Facebook. Den er målrettet både folk, men også politikere.
Christina synes det vil være positivt at lave noget med de andre brugerforeninger.
Mas: God idé. VI har arbejdet sammen med dem før fx ifm zoneforbuddet.
Christina: Det er gratis. Gadejuristen har betalt for det!
Vi er med!!
Christina: Jeg har en konference, jeg gerne vil til. Jeg har mange bisiddersager på misbrugsområdet.
Konferencen varer 3 dage og koster 4.500,Det er et spændende og relevant program.
Ewald: Det er vigtigt, at vi kommer til sådan en konference.
Christina: Jeg kunne også spørge Rådet for Socialt Udsatte, men så er jeg repræsentant for dem, og jeg synes
faktisk det er vigtigt at jeg kommer som repræsentant for SAND. Andre lande kender ikke til
brugerorganisering på den her måde.
Mas: jeg synes det er vigtigt at du tager afsted som repræsentant for os.
Christina: Vi har jo også besluttet, at man deler ud af den viden man får på sådan en konference. Så den
viden også kommer andre til gode.
Ewald: Kirkens Korshær har bedt SAND om at være med til en indsamling til kirkens Korshær. Det har vi sagt
nej til for vi er jo SAND - vi er ikke Kirkens Korshær.
Pkt. 2: evaluering af GF
Skal det være samme dirigent?
det tilkendegives at ja - det skal det. Han er god.
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Der er punkter der skal diskuteres. Det skal vi gøre på et senere tidspunkt.
Fx er konstruktionen sådan, at når man er formand, repræsenterer man ikke sit udvalg. Hvert udvalg kan
pege på en formand, men man repræsenterer hele SAND.
Skal det evt være sådan, at udvalgene ikke kun kan pege på en fra eget udvalg, men også på andre?
Der er også noget med en scrapbog
Hjemløseindsamling
Kontingentbetaling
Kulturmødet på Mors.
Formandsdiskussionen og kontingentdiskussionen skubber vi til tættere på GF.
Indsamling, scrapbog og kulturmøde tager vi på de næste møder.
Christina: Det var en god generalforsamling - dejlig stemning.
Jonas: Jeg var ked af, at der ikke kom flere…
Ask: Det kan vi tilskrive flere ting; mangel på hænder på boformen mv.
Christina: Nogle steder er de ikke vildt glade for os. De hænger fx ikke plakaterne op…
Niels-Kristian: Det er stadigvæk en varm kartoffel med Skansegården, hvor vi slet ikke må komme…
Vi sætter det på som punkt - der skal ruskes op i de der boformer.
Tour de boform: September er Tour de boform-tid! Yeah!
/Sofie d. 4.4.2019
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