SAND sydvestjylland, 9/2 2016
Referent – Just Tønder.
Ordstyrer – 2-4 Steffen Jensen.
Fremmødte til mødet var udover ovenstående: Kasper Ankersø – Kenneth Larsen – Daniel K.
Dagsorden:
Potentiale Hotellet.
Nikolai Kubel Samarbejde.
Generalforsamling.
Evt.
Potentiale hotellet fremlagde et forslag om at vi kan få et individ fra Sand ind i bestyrelsen til potentiale
hotellet.
Har 10 lejligheder med eget køkken og bad.
Per 1. April overtages 10 rækkehus mere.
Brugeren ved altid hvad der er bedst for brugeren.
Eget login så man altid ved hvad der bliver skrevet.
Ingen arbejdes pligt
De vil hellere pege dig hen i retning af udannelse og job.
Gældsrådgivning.
Hjælp til medicins behandling.
Alea privat hospitaler har en aftale med dem så der er max en uges vente tid ca.
Forsøger at fjerne egen betaling.
100% Handicap venligt.
Naboen er en kirkegård.
Fuld opbakning.
Officielt alkohol og misbrugs frit.
Uofficielt – Falder man i, shit happends, men respekt for afvænnede, der skal dog være plads til at fejle.
Kontakt – 21661424 – Bare ring og så finder man en løsning.
100% Tavshedspligt inkl. Kontaktliste – Alarmsystem med politi og sikkerhedsfirma.
Efter værns ordninger forsøges at etableres.
hund og børn tilladt.
Rene kommer fra Sand for at høre om bestyrelses post.
Nikolai Kubel havde taget en gæst med Pernille, begge er fra udsatte rådet.
Nikolai havde hørt om os igennem projektet om hjemløshed i gågaden.
Nikolai ønsker at starte et happening sammen med SAND Ung – Med nosser/rygrad !
Happeningen vil omhandle om man kan overleve en uge i Esbjerg på torvet på hjælp fra frivillig.
Nikolai søger en masse omtale omkring hjemløshed.
Steffen foreslog at vi dækker det flere steder.
Evt. Få Hus Forbi til at dække det på medie fronten.
Undersøge hvad man også kunne bruge, f.eks få en lærer ned og donere en bog, en musiker giver en
serenade.

Vi skal etablere en målgruppe.
Klimaet skal helst være koldt for at give mere effekt.
Evt. ”Confession Booth” Go pro cams osv.
Kan evt. ”Leve” på hjælpen f.eks få penge til bussen så man kunne fortsætte med skole.
Få et landsdækkende event.
Det blev foreslået at man kunne låne SAND camping vognen eller restaurerer en hus vogn.
Min. 5 mand vil dog blive nødvendigt som minimum.
Kan man nyde kultur og sjove arrangementer uden at trække penge op af lommen.
Slut Marts kan vil vi forhøre os videre og samles om et bord/ efter general forsamling.
Kasper foreslog at vi til optakt kunne lave en ”Udsattes Dag”.
Kenneth fortælling skal helst med/ fortællingen om at må starte i skole for at undgå hjemløshed.
Projekt 2. Udsatte rådet.
Børnesang med undertekster af dens udsattes erfaringer for at prikke til tabuer imens de synger en
børnesang.
10 Unge mennesker søges til projektet.
De ønsker SAND Ung til at hjælpe med at finde de 10 unge mennesker.
Piger og drenge – Små og store historier.
Mobning, ensomhed osv.
General forsamling.
Vi har sted vi har tid – D. 8 Marts kl. 15:00 Exnersgade 39 6700 Esbjerg.
Banner og plakater skal vi ikke tænke på – Men skal dog dobbelt tjekkes – ”2-4” Steffen sender Just
Research ang. Steder til ophæng af plakater o.l.
Lokaler er booket – Til eftertanke – Hvem har lyst til at tage hvilken post.
Næstformand.
Kassér.
2. Kassér.
Suppleanter
Hovedbestyrelses medlem/post.
Evt.
Just Tønder har været ude og skabe lidt Pr omkring Sand – Sand Ungcrew – Sand Sydvest.
Igennem P4 - ”Fyld et køleskab” Og P5 Vinter indslag.
Yderligere var han forbi TV Glad og fortælle om hjemløshed, samtidigt fik han aftalt en mulig aftale
om at få et interview omkring SAND Sydvest hvor Steffen ”2-4” Eventuelt skal med.
Mødet blev hævet kl. 17:52.
	
  

