Generalforsamling SAND Aarhus og omegn d. 23. februar 2017
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Godkendelse af budget
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig
10. Eventuelt
Christina byder velkommen til SAND Aarhus og omegns generalforsamling!
1. Christina som dirigent og Nancy som referent.
2. Stemmetæller – Zacko fra SAND Nordjylland, Lone fra Værestedet og Jesper
3. Anders starter med at fortælle kort om SAND, som arbejder for og med de hjemløse og
tidligere hjemløse. Vi plejer at kalde os selv for de hjemløses fagforening. Christina
supplerer fint med tal på hjemløse og fortæller om kvindenetværket, Q-gruppen,
aktionsgruppen og UC, bisidderkorpset i samarbejde med socialrådgiverstuderende.
Anders fortæller om Bisidderkonferencen på VIA som var en kæmpe succes. SAND tilbyder
forskellige kurser til hjemløse og tidligere hjemløse.
Lidt om året der gik: Anders fortæller lidt om folkemødet på Bornholm, hvor Aarhus har
besluttet at alle bestyrelsesmedlemmer får mulighed for at komme med. SAND Aarhus har
i 2016 fået nyt kontor, som er super gode og som bruges rigtig meget til møder i udvalget.
Vi havde en god aktion 1. Maj, hvor vi var klædt ud som politikker med skyklapper og gik
gennem byen og satte fokus på fordomme mod hjemløse. Med disse ord, håber Anders at
der er mange der har lyst til at være en del af SAND Aarhus og omegn. Han gør
opmærksom på at der er fastelavnsarrangement på mandag på Værestedet. Christina gør
opmærksom på vigtigheden af SANDs arbejde i forhold til manglende pladser på herberger
i Aarhus og for få små og billige boliger i byen.
SAND Aarhus har ligeledes fået doneret penge fra Mads Tovhøj til projekt Hjerterummet,
som er et tilbud til hjemløse som kan have samvær med deres børn.
Poul fra Sager der Samler vil gerne fortælle lidt om hvordan de ønsker at skabe et lille
folkemøde nede foran slagteriet 3 dage i september, så Sydhavnen også bliver en del af
Kulturbyen. Fokus på at mennesker skaber noget godt og nogle gode løsninger i fællesskab.
Sætte fokus på de særlige problemer der kan være i forbindelse med hjemløshed og særligt
hvordan man kan løse problemerne sammen.
De er i samarbejde med Værestedet og Oddur, ved at tænke videre i Folkemøde tanken og
vil gerne invitere SAND med ind i gruppen. De holder til hver torsdag eftermiddag mellem
15 og 17 i Frontløbernes kontor på Sydhavn. Poul vil meget gerne kontakte Christina og
Anders til et videre samarbejde.

Christina har lige lyst til at fortælle lidt om adrenalinprojektet, som handler om at opnå et
rus på anden vis end stoffer. I SAND er det muligt at have en funktionspromille, men ikke i
et fællesskab. Vi er inkluderende ikke ekskluderende!
4. Jesper gennemgår regnskabet og tilbyder at folk som har lyst, kan gennemgå selve ”bogen”
med al regnskab. Han gør opmærksom på at det skyldige beløb til SAND Land, er fra 14/15
men først registreret i 2016.
Regnskabet godkendes!
5. Budgettet er lavet ud fra at vi søger §18 midler – vi har foreløbig søgt i Favrskov, Randers
og Aarhus i alt 132.000 kr. Pengene er søgt til lokaleleje, åben rådgivning, festuge,
Brugernes Bazar, UC, Kvindenetværk, Queergruppen og Aktionsgruppen. 12.000 kr. er søgt
til Hjerterummet, samvær med børn. Derudover har vi søgt til Folkemøde på Bornholm.
Budgettet godkendes!
6. Der er ikke kommet forslag andet end fra bestyrelsen selv, som er sammenlægning af
SAND Østjylland forbliver permanent. Det nye udvalg bliver Aarhus, Syd Djurs, Nord Djurs,
Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Favrskov og Randers.
Navnet ændres til SAND Østjylland.
Forslaget bliver vedtaget!
7. Hvem blev valgt sidste år for 2 år og IKKE på valg? Johanne, Jette og Lena – Eva har meldt
sig ud og derfor ikke på valg.
Hvem stiller op? Helle Rose, Betty, Christina, Topper, Anders, Flemming, Pia, Jesper P.
Jacob Vang.
Kandidaterne rejser sig og fortæller lidt om dem selv og deres brændpunkter – referenten
kan simpelthen ikke skrive deres fortællinger og samtidig lytte – beklager!!!!
De 4 der får flest stemmer, bliver valgt til bestyrelsen for en to årige periode, resten bliver
valgt til suppleant for en 1 årig periode. Alle stemmeberettiget har 4 stemmer hver.
Stemmer er talt op og bum bum bum….
Bestyrelsesmedlemmer:
Betty – 13 stemmer
Anders – 13 stemmer
Jacob – 13 stemmer
Christina – 12 stemmer
8. Suppleanter:
Helle Rose – 8 stemmer
Topper – 6 stemmer
Flemming – 5 stemmer
Jesper P – 4 stemmer
Pia – 3 stemmer
Stor applaus!!

Husk lukket konstitueret bestyrelsesmøde på mandag kl. 15 i SANDs lokaler. Efter mødet
holdes der nytårskur for alle J
9. Jesper vælges som revisor!
10. Evt. Zacko er kommet fra SAND Nordjylland og ny medlem som suppleant. Har valgt at
tage rundt i landet og tage ud og hilse og tage en føling på de hjemløse på varmestuer.
Besøg af Niels Schwartz som vil fortælle lidt om hvad der er på indenfor hjemløshed i Aarhus
Kommune.
Visioner den næste tid: Vi vil gerne lytte meget mere til jer fremover. Eksempel fra tidligere med
Skræntens opstart (vinterherberg), som gik lynhurtigt og lykkedes! Efterfølgende blev det ændret
fra vinterherberg til et mere permanent sted.
Stor anerkendelse fra Christina til Niels om at blive hørt og taget alvorligt!
Forventer stigning af antal hjemløse i det de ved, at forsorgshjem i Aarhus har afvist flere hjemløse
dagligt end sidste år.
Teknikrådmanden foreslår forskellige bygninger til beboelse i Aarhus – så der tænkes alternativer!
Det er besluttet at der skal bygges 600 billige og små boliger inden for de næste 3 år!
Skæve boliger er tænkt ind også – der gives nemlig statsstøtte til skæve boliger!
Kunne man tænke campingvogne ind eventuelt i Storbylandsbyen? Det giver mere mening at
starte dér frem for en lukket lejlighed, hvor man ikke trives! Niels vil undersøge nærmere.
Der kommer en storbylandsby 2.
Thomas Medom stiller som budgetforslag at der kommer 9 herbergpladser mere i Aarhus centrum
– skal tænkes som mere end 9 pladser, lige som Kirkens Korshær i princippet har 4 natpladser men
i realiteten huser 30. SAND bydes velkommen i samarbejde med byens boformer til at tænke
videre på planen!
Niels er meget bevidst om de funktionelle hjemløse og vil gerne arbejde videre og udvikle videre
på behovet og problematikken.
Jesper gør opmærksom på problematikken omkring besparelse på bostøtteområdet. Niels er
bevidst om problemet og stiller det som budgetforslag.
Betty tænker det er så vigtigt at erkende man har det svært med at være alene og ensom og har
profiteret så meget af det fællesskab som er startet på Værestedet, som har hjulpet hende meget.
Hun efterspørger rigtig meget mere sociale viceværter eller noget der minder om adoptiv
forældre/familier. Der tales en del om tidsbegrænset bostøtte og effekten er negativ, da man ikke
kan overskue den korte tid og fortælle sin historie gang på gang til nye mennesker. Niels er ked af
at høre det er den effekt det har for det er IKKE hensigten!!
Klostertorvet har fyldt meget i årets løb og politikkerne har besluttet at stille et gratis toilet op på
Klostertorv. Politikkerne har været i Odense som har 6 ”helle steder” hvor der er plads til de
udsatte. Politikkerne har kig på steder i Aarhus som kan bruges til byens rum, SAND har selv peget
på Folkeparken med et shelter eller andet lignende overdækket. Politikkerne vil rigtig gerne
inddrage SAND i at tænke videre med Byens Rum.
Sydhavnen er også under udarbejdning! Nåleparken skal flyttes et par hundrede meter væk, da
Kulbroen bliver inddraget i byen og bliver Nåleparken hvor den er, vil det være til skue for alle og
det er ikke værdigt, mener Niels!

Christina gør opmærksom på bemandet toiletter i stedet for et almindeligt toilet på Klostertorv,
det er meget mere trygt og rent. Niels tager tanken om ”Tissekoner” (bemandet toilet) med
videre! Betty gør opmærksom på at det også giver jobmuligheder;-)
Zacko foreslår container boliger, de gør det i Kbh. hvorfor ikke Aarhus? Niels siger, der siges ikke
nej til det men alt er i spil!
Der kommer et tiltag mere der hedder PitStop i løbet af foråret, som er et tilbud til folk som har
været indlagt på somatisk afdeling på sygehuset, ikke udskrives til gaden men i stedet et ophold på
op til 14 dage til man er helt klar til udskrivelse.
I forbindelse med flytningen rundt på området, betyder at Kontakthuset bliver revet ned og heroin
klinikken flytter til Sumatravej, metadonudleveringen flyttes til en plads i området tæt ved
Turbinehallen og på et senere tidspunkt Toldbodgade, hvor Skovbørnehaven ligger nu. Niels håber
på at få bygget et ordentlig sted mellem de to broer til at samle forskellige tilbud til de udsatte.
SÅ ER DER CHILI CON CARNE!!!!!! Tak for i dag!

