SAND Trekanten generalforsamling 2017, d. 23.2.
Deltagere: Poul Holm, Henrik ”Maze” Nørgaard Christensen, Bettina Sørensen, Pernille Pedersen,
Bettina Juul, Ask Svejstrup (SAND sekretariat), Karsten (gæst fra Røde Kors)

1. Valg af dirigent og referent
Ask foreslås til begge dele. Han vælges.
Ask takker for valget og erklærer at generalforsamlingen er varslet som vedtægterne siger de skal.
Han spørger om alle ud over ham selv og Karsten er hjemløse og derfor stemmeberettigede. Det
kan alle bekræfte.

2. Valg af stemmetællere
Karsten

3. Formandens beretning
Udvalget har været rundt på boformer for at hjælpe beboerne med at lave beboerråd. Det har
været svært, synes Bettina. Der er ofte uenighed blandt beboerne om hvilken retning beboerrådet
skal gå. Bettina mener vi skal være bedre til at komme ud på kaffebesøg – lave nogle uformelle
besøg.
Der har ikke været den arbejdskraft i udvalget til rådighed, som man kunne håbe på. Det
indrømmer hun blankt. Der var folk fra Trekanten med på tillidsmandskurserne i foråret, men de er
siden faldet fra.
Udvalgsmedlemmer har været ude til en del bisidninger for hjemløse. Det har været skønt. Det
giver mening at hjælpe andre hjemløse med at få løst deres problemer.
Der er to socialrådgivere og en jurist ansat i SAND. De kan besvare spørgsmål om jura og andre
spørgsmål man støder på når man er bisidder.
Vi har fået ansat Nancy i slutningen af 2015. Hun har kontor i Århus. Ud over at være
socialrådgiver, hjælper hun udvalget med det de har brug for. Hun kommer når vi kalder.
Der har været afholdt hjemløsedag i Vejle d. 15. oktober. Det var godt, men der blev begået en fejl.
Der var en diskoteksbus med. Den serverede alkohol. Den hørte ikke rigtig hjemme på en
hjemløsedag, hvor de fleste af foreninger, der deltager er imod alkohol.
Desværre var misbrugscenteret ikke med. De manglede skriftlig information om dagen. Bettina tror
sagtens vi kan fylde et helt torv med telte og boder.
Der var mange gode bands og kommunen stillede en scene gratis til rådighed. Der var flere
politikere til stede. Jann Sjursen, formand for rådet for socialt udsatte og Steen, SANDs formand,
holdte også taler. Bortset fra små fejl og regnvejr var det en god dag.
Der var også lidt aktiviteter for børn. God konferencier der også lavede lidt gøjl. Han sang
pragtfuldt.
Der var god pressedækning og gode samtaler mellem hjemløse og journalister.
Bettina vil gerne holde det igen, men helst tidligere på året.
Bettina har været på Socialrådgiverskolen for at fortælle om hvordan det er at være hjemløs. Det
har hun været et par gange. Hun synes vi skal få fat i nogle socialrådgiverstuderende som kan
hjælpe folk med at få det de har brug for hos kommunen – og som kan hjælpe
udvalgsmedlemmerne med at holde sig opdateret i lovgivningen.
Der er flere arbejdsgrupper i SAND, og der er et kvindenetværk, som har en pædagogisk
medarbejder tilknyttet.
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Kvindenetværket kører rigtigt godt. Der er en jysk/fynsk gruppe og en sjællandsk gruppe. Især i
Hovedstadsområdet, er der mange hårdt ramte kvinder, der bruger June til at få løst problemer.
Den internationale arbejdsgruppe tager til konferencer i udlandet og henter inspiration. Bettina er
især imponeret af skotterne. Der er også studieture i udvalget. Bettina har været med i Norge.
HOPE er en europæisk udgave af SAND. HOPE står for HOmeless PEople. HOPE er for hjemløse
fra hele Europa. Når vi er til konferencer eller på studietur i udlandet forsøger vi at få kontakt til
andre organisationer som SAND og til andre hjemløse for at samle så mange hjemløse fra hele EU
i HOPE. Målet er selvfølgelig at få politisk indflydelse på EU niveau, men det er meget svært. I
Danmark er det nemt at organisere hjemløse – selvom vi synes det kan være svært - og at mødes
med politikere sammenlignet med udlandet.
Der er også en aktionsgruppe (mediegruppe). De laver mange sketchs eller skuespil. Det er en god
måde at få sit budskab ud på. Det er sjovt og rammende.
Poul siger, at der er en del hjemløse her i Vejle der vil mødes. Han synes vi skal indkalde til et
stormøde.
SAND har også en gruppe for unge hjemløse. De er gode til at råbe op og får politisk
opmærksomhed. De fik bl.a. en pris på 100.000 kr. fra LO. På folkemødet lyttede politikerne meget
til dem. De er direkte og velformulerede i deres sprog. Gruppen er i sig selv også et godt socialt
netværk for dem.
Vi har 12 SAND udvalg i Danmark. Vi skal være bedre til at hjælpe hinanden på tværs af
udvalgene. Det har vi besluttet i SANDs bestyrelse, og det giver god mening at hjælpe hinanden.
Her i Vejle har vi en plads i udsatterådet. Det er Jakob, der sidder i rådet på vegne af SAND. Vi
mangler viden om hvad der sker i Udsatterådet – Jakob møder ikke op til SANDs møder og måske
heller ikke til møderne i Rådet? Bettina synes vi skal have en anden mand i Rådet. Det beder hun
Ask tage sig af.
Bettina mener Henrik skal i Rådet i stedet for Jakob. Vi skal også undersøge om vi skal have en
repræsentant i Udsatterådet i Horsens og i andre af de større byer i vores område.
Poul sidder også i udsatterådet.
SAND holder temadage i foråret. Der plejer vi også at være med i. Der er folk fra hele landet med.
Det er smadder sjovt og givende. Bettina har været med flere gange.
Der er også Brugernes Bazar i Odense hvert år i august. Der er masser af foreninger, god mad og
drikke.
I år holdte Hus Forbi 20 års jubilæum. D.A.D. kom og spillede og festen var god.
Vi har et godt samarbejde med Hus Forbi og har flere pladser i deres bestyrelse.
Vi skal være med i foreningernes hus, besluttede den gamle bestyrelse. Der kan vi holde møder og
vi kan komme på kurser. De afholder mange relevante kurser.
Røde Kors afholder også kurser, som vi kan få lov til at deltage i. Bare det at møde nye mennesker
og samarbejdspartnere, er inspirerende.
Vi har en mand på sidelinjen som vil hjælpe os med at fundraise. Han har været med før.
Pernille supplerer med at sige, at der er mange skoleklasser, der har kontaktet udvalget i løbet af
året. Hun har f.eks. lige haft besøg af nogle unge piger fra Horsens. Det er den som er i
nærområdet, der mødes med de skoleelever, der henvender sig. Bettina har også fået nogle Hus
Forbi sælgere til tage sig af elever.
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4. Regnskabsaflæggelse
Ask deler regnskabet for 2016 rundt. Han gennemgår det. Han har skrevet en note i regnskabet om
at musikerne på hjemløsedagen ikke har skrevet under på at de har modtaget penge og at der
mangler et par bilag. Pernille har set folk modtage penge og hun var med på dagen. Hun siger god
for udgifterne.
Det er aftalt at SANDs sekretariat holder pengene for udvalget og laver regnskab. Så er der styr på
det.
Når man vil deltage i et eller andet, snakker man om det i udvalget og træffer beslutningen om det
er en god idé. Ingen skal have udgifter på at lave SAND arbejde.
.
Bettina har en lille kontantkasse. Ved årsskiftet var der ca. 800 kr.
Vi snakker om at det er vigtigt at have styr på økonomien og have nogle faste procedurer, så ingen
fristes til at tage af kassen. Det har udvalget.
Regnskabet godkendes.

5. Godkendelse af budget
Budgetforslag:
4.000 til transport
2.000 til møder
1.000 til kontorhold og
3.000 til arrangementer og events.
10.000 kr. i alt
Det godkendes.

6. Behandling af indkomne forslag
Der er ingen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Udvalget vil gerne have 7 bestyrelsesmedlemmer. Pernille sidder for ét år mere. Derfor skal vi
vælge 6. Vi er kun 5.
Vi vælger Bettina S, Henrik og Bettina Juul for 2 år. Poul vælger frivilligt at være den der sidder for
et år. Pernille og Poul er således på valg næste år. Vi har mulighed for at supplere bestyrelsen op
med to personer i løbet af året. Der er også mulighed for at få suppleanter ind i bestyrelsen i løbet
af året. Hvis der skal flere ind i bestyrelsen skal det vedtages på et bestyrelsesmøde. Der er
allerede en person, der har sagt han gerne vil være med, men han kunne ikke deltage i dag. Ham
vil den nye bestyrelse tilbyde en plads.
Bestyrelsessammensætning:
Bettina S., 2 år
Bettina J., 2 år
Henrik, 2 år
Poul, 1 år
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Pernille, 1 år (blev valgt for 2 år sidste år)

8. Valg af suppleanter
Ikke relevant.

9. Valg af revisor eller revisoransvarlig
SANDs sekretariat foreslås.
Det vedtages.

10. Eventuelt
Udvalget finder en mødedato inden for 14 dage. Her konstituerer man sig. Poul blev nødt til at gå
før tid. Han skal være med til konstitueringen.
Ask opfordrer til at man inviterer Nancy med, og til at holde det en hverdag.
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