Bestyrelsesmøde SAND Hovedstaden d. 04-09-2017
Sundholmsvej 34
Til stede:
Fra bestyrelsen: Lars P, Kim Allan, Ole Svendsen, Niels E, Ole B, Asbjørn, Michael H,
Andre: René Nielsen fra sekretariatet
Afbud fra Finn Jensen, Samt Liselotte og Pia da de er syge.
Ikke meldt afbud og dermed udeblevet er Sussi, Edmund, Richardt.
•

Formanden byder velkommen. Michael håber på god ro og orden.

Konstatering af beslutningsdygtighed. Alt er udsendt korrekt og alle bestyrelsesmedlemmer
har modtaget dagsorden rettidigt. Husk til næste gang, tidspunkt på indkaldelse.
Godkendelse af referat fra 7/8 samt tilrettet referat fra 3/7 kan ikke godkendes da Kim Allan
ikke har haft tid til at skrive disse. Referat fra 12/06/17 mangler stadig.
•

Valg af referent: Rene ‘Nielsen vælges.

Formanden informerer: Jeg har medbragt en avisartikel siger Michael. Den omhandler
Udsatterådet på Bornholm. Michael er positiv da rådet vil starte op i løbet af efteråret. Det
vides ikke endnu hvem der udpeges. Rådet vil bestå af 12 personer. Rådet vil bestå af 2
politikere, brugere samt evt. frivillige. Mødrehjælpen krisecenter psykiatrisk botilbud vil
antageligvis være en del af rådet samt hvor mand fra solskinsøen Michael fra SAND
Hovedstaden.

• Kassereren informerer:
Ole Svendsen beretter at det har været en stille måned økonomisk set. Dette er grundet at vi
skulle have afholdt to større arrangementer i august som ikke blev til noget.
• Øvrige informerer:
Ole B beretter t der har været hovedbestyrelsesmøde. Referatet ligger på hjemmesiden. Ole S
spørger hvorfor at Ole B ikke havde sendt hovedstaden en dagsorden omkring dette. Ole B
havde ikke tid.
På torsdag d. 28 sep. Vil Frederiksberg kommune kommune uddele 1 frivilligpris. Ole S og
Niels vil deltage.

René beretter at Folkemødet 18 er en realitet som hovedbestyrelsen allerede nu har nikket
godkendende til
René har bestil spraydåser til en happening.
Asbjørn siger at turen hjem fra Brugernes Bazar var kaotisk og ubehagelig. Asbjørn anbefaler
at Hus Forbi tager mere ejerskab over eksempelvis busstur, da bussen var booket ”privat” af
Allan.
Asbjørn anbefaler at politiet til næste år får en stand ved brugernes Bazar. Nærpoliti kan også
medvirke til at nedbryde forforståelse.
Ole b syntes sat det var et fint arrangement.
Ole S spørger Ole B hvad han lavede på lærkehøj. Ole B var til SBH møde med Ask. Ole B
fortæller at der blev diskuteret udsmidninger. Ole B fortæller at man fortsat smider folk ud fra
vold. Udsmidninger grundet misbrug er et fortolkningsspørgsmål. René glæder sig til at
ankestyrelsen åbner op for klagesager igen, da han vil udfordre ordet ”henvisninger” grundet
samarbejdsproblemer.
• Spørgsmål og diskussion.
Ole S vil gerne tale om mandagsmøder, som i hans optik ikke fungerer specielt godt. Ole S har
før smidt emner til debat i grams os udvalget, men han har ikke hørt tilbage. Eksempelvis
høringssvar, Frederiksberg frivillighedsråd osv.
Kim Allan foreslår at man udsender en mail til alle medlemmer, hvis man har noget på hjerte.
Hvad hvis man får et job siger Kim Allan. Så kan man jo ikke deltage til møder i dagstimerne.
Kan mødetidspunkter ændres spørger Kim Allan. Det bliver svært siger bestyrelsen.
Asbjørn ønsker en funktionsbeskrivelse af udvalgets roller.
Michael arbejder på udsatteråd på Bornholm
Lars P sidder i et meget aktivt beboerråd hos KFUM.
Ole B tager til møder med eksempelvis SBH samt sidder i hovedbestyrelsen.
Ole Svendsen sidder bl.a. Frivillighedsforum Frederiksberg, Udsatterådet KBH hvor han har
siddet i 8 år.
Asbjørn besøger Hus Forbi med SAND fanen hævet højt.
Kim Allan besøger også Hus Forbi. Derudover er Kim Allan opstillet som suppleant i HF.
Yderligere sidder Kim Allan i gruppen ”fra Bænk til Bolig”.
SAND Hovedstaden er desuden repræsenteret i arbejdsgrupper i det internationale udvalg
samt fra Bænk til bolig. Derudover har vi et kvinde netværk hvor der er repræsenteret et par
stykker.
Michael har 2 spørgsmål.
Hvorfor var det noget hemmelighedskræmmeri med de nye hjemløsetal. Det er rutine. De
offentligere først når det er nødvendigt.
Spørgsmål nummer 2 er. Skal vi have en rygepause. JAAAA siger udvalget.

TV2 Lorry har været forbi SAND hovedstaden. De kom forbi kl 14. De vil høre om unge
hjemløse. Juliane fra UC deltog. Hun gjorde det rigtig godt, men den unge journalist var knap
så god, så programmet er vist ikke blevet til noget!
Ole S vil høre om hvorfor Seniordag på Frederiksberg ikke blev til noget mht. SANDs
deltagelse omkring Asbjørns og Kim Allans deltagelse. Asbjørn forklarer at han ikke følte at
der var styr på det praktiske samt at han følte sig usikker på dagens program samt logistikken
omkring arrangementet. Da Asbjørn og Kim Allan ikke har nøgler til lokalet følte de ikke at de
ville være i stand til at medbringe relevant informationsmateriale. Ole S syntes det er dybt
beklageligt at Hovedstaden ikke deltog. Kim Allan havde taget fri på dagen og følte sig
fortørnet over at det blev aflyst.

•

Forretningsorden, hvad sker der: Vi arbejder på en større forståelse for selve SAND
samt SAND hovedstaden.
Mandage kl. 10.30-12.00 udover den dag der afholdes bestyrelsesmøde.
Ole S ønsker at være en del af denne ”gruppe” i det omfang han har tid.
Ole B ønsker at være en del.
Asbjørn indtil han skal arbejde
Kim Allan.
Man melder afbud til hovedstadens hovedmail samt René på rene@sandudvalg.dk
eller på 30735030

•

København og Frederiksberg, hvad sker der:
Arrangementerne skal være en optakt til kommunalvalget. Vi vil invitere
lokalpolitikere til debat, underholdning og bespisning.
Politisk debat d. 02-10-2017 på Kappelvej 44 Nørrebro i medborgerhuset vil der være
en politisk debat op til kommunalvalg arrangeret af Udsatterådet i Kbh. Ole S vil
deltage, alle er velkomne.
Kim Allan og Asbjørn samt Ole B vil deltage til debat på Kofoeds skole. Datoen er på vej.
Udvalget aftaler at dele materiale samt evt. bespisning. Kim Allan foreslår SANDkager.
Der er hjemløsedag i Kbh. på Rådhuspladsen d. 17-10-2017 alle er velkomne.
Der er bisidderkursus i Aarhus d. 18/19 oktober. Der er først til mølle tilmelding og
der er fortrinsret til SAND Østjylland. Men hovedstadens medlemmer er velkomne til
at melde sig til.
Frederiksberg arrangement: Bestyrelsen skal afdække om der er interesse i at afholde
noget. Kim Allan, Asbjørn og Ask vil gerne undersøge om udvalget kan koble sig på et
lokalpolitisk arrangement på Frederiksberg. Ole S fortæller at der er aftalt at man

budgetterer med ca. 15.000 kroner til hvert af de to arrangementer i København og på
Frederiksberg, som SAND Hovedstaden har planlagt at afholde.
Inden ugens udgang vil Asbjørn og Kim Allan skrive til udvalget hvor langt de er nået
med et måske kommende arrangement på Frederiksberg som Hovedstaden skal
deltage i.

•

Kulturnatten d. 13 oktober. Skal vi deltage.
Hvordan gik det sidste år. Ole b beretter at vejret var dårligt og derfor kom der ikke så
mange mennesker. Udvalget aftaler, at dette arrangement ikke pt er relevant og man
kan blot deltage som privatperson hvos man ønsker det.

•

Evt:
Asbjørn fortæller, at han har haft møde med rigspolitiet. De skal lave en rapport om det
har haft effekt å hjemløse i forbindelse med bandevold. Christina deltog også. Mødet
bar frugt og der er skabt grobund for et fremtidigt samarbejde. Man snakkede bl.a. om
at få flere lokalbetjente i ”gademiljøet”. Politiskolerne vil også gerne have hjemløse ud
til oplæg for at fortælle om gadeliv og den stiigende vold mod hjemløse. Temadage på
de enkelte politistationer var også på tale.
Besøg på boformer mener Svendsen og Asbjørn også skal prioriteres i højere grad.
Kim Allan foreslår en fælles model til beboerråd. Lars siger at alle boformer er
forskellige og derfor virker en fælles model ikke. Ole S fortæller at Hovedstaden altid
har hjulpet boformer med at lave vedtægter. Disse må helst kun fylde en enkelt side for
overblikkets skyld. Man bør skrive til boformerne forinden et besøg. De reagerer
desværre sjældent, og derfor skal man efterfølgende kontakte dem. Asbjørn spørger
om Hovedstaden har samlet referater og erfaringer fra dette. Ole S fortæller at der er
en mappe inde på kontoret der indeholder info. René tilbyder sin assistance omkring
rettighedsoplæg.
Kollegiet bliver den næste boform udvalget skal besøge. Ole B samt rene vil arrangere
et besøg. Vi vender tilbage med en dato inden ugens udgang.
Asbjørn vil høre hvornår han kan indstilles til bestyrelsen, da han nu har deltaget i
mange bestyrelsesmøder. Ole Brems vil sætte Asbjørns medlemskab af bestyrelsen på
til næste bestyrelsesmøde.
Sekretærrollen i SAND hovedstaden drøftes. Asbjørn mener at der følger forpligtelser
og ansvar med sådan en tillidspost. Ole S mener at sekretæren sammen med
formandsskabet har ansvaret for den daglige gang. Eksempelvis besvarer man mails og
skriver referater. Man bør også være tilstede på kontoret så ofte man kan. Sekretæren
bør også kunne hjælpe de af udvalgets medlemmer der har svært ved eksempelvis at
skrive, samt med mailsystemer.
Kim Allan mener at det er svært at være hjemløs i udvalget. Grunden er at han samt
andre hjemløse har mange til at bokse med og det er ikke altid at man har lyst til at
dele private ting med udvalget. Kim Allan håber at udvalget bliver i stand til at fortælle

en person, at de er noget værd og kan bidrage på den måde som de har kræfter til. Ole
S siger at SAND er vores egen målgruppe. Vi skal derfor bakke op om hinanden i
udvalget. Asbjørn har i øvrigt sort bælte i Office pakken og andre nørde ting. Man kan
altid spørge Asbjørn.
Kim Allan fortæller at han var til kursus med Medborgerne.dk. Det var et rigtigt fint
kursus omkring samarbejde med andre organisationer på lokalplan. Kim Allan
anbefaler varmt disse kurser.
Kim Allan var også på Kofoeds skole og tale om SAND. Der var et par der var
interesserede. Kim Allan vil besøge dem igen.
Mødet går på hæld. Formanden takker for god ro og orden.
Som referent René Nielsen

