SAND generalforsamling d. 17. september 2020, Odense.
Ask, sekretariatsleder i SAND byder velkommen
1.

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen peger på Birthe Povlsen som dirigent og Nancy som referent. Det godkendes.
Birthe takker for valget som referent og bekræfter at indkaldelsen er rettidigt udsendt jf. vedtægterne
og derfor gyldig.

2.

Valg af stemmetællere
Bestyrelsen peger på Nancy og Tobias Bongo. Det godkendes.

3.

Bestyrelsens beretning v/ formanden
Det har været 3 begivenhedsrige år som formand. Og 3 gode år.
Endelig kan vi afholde generalforsamlingen. Jeg skulle egentlig tale om 2019, men vil også gerne
tale om den seneste tid med Corona. Vi er blevet spurgt rigtig meget ind til tilbud til hjemløse i
Coronatiden, og det har været godt at være inddraget.
Jeg er blevet ringet op af socialministeren flere gange under krisen. Der har været lydhørhed og det
har været lettere at få tingene igennem, men der har også været en del som ikke har fungeret, og
det må vi fortsat råbe op omkring. Vi har lavet en undersøgelse sammen med Gadejuristen og
Brugernes Akademi, og det den viser er, at de hjemløse har fået mindre mad under krisen og mindre
adgang til bad og toiletter. Det har været en hård tid, og det ser ud til at fortsætte.
2019 var et år med færre antal unge hjemløse. Det var dejligt at det endelig lykkedes at knække
kurven for dem. Men der har fortsat været en stigning i antallet af ældre hjemløse. Der er stadig en
masse spørgsmål der skal stilles, og de skal stilles fra os. Et af dem er ”hvorfor har man kun en
ambition om at få færre unge hjemløse – hvorfor vil man ikke også have færre ældre hjemløse?”
Vi lavede events i 2019 med fortællinger om, hvordan det er at være hjemløse. Vi diskuterede med
en del politikere. Der bliver sagt en masse og tit gjort det modsatte - stramninger på
kontanthjælpssystemet og andre forhold som handler om hjemløse. Vi skal fortsætte med at
debattere og råbe højt.
Vi har haft en god dialog med Astrid Kragh, som har permanentgjort den million, vi fik ekstra af den
tidligere socialminister. Det er dejligt at have økonomien på plads, så vi kan fokusere på det vigtige.
Vi i SAND er frontkæmpere – det er os der skal råbe højt for rettighederne for hjemløse. SAMMEN
ER VI STÆRKERE.
Kommentarer til beretningen:
Lasse For Fred: Har indtryk af at vi er fælles om det hele. Jeg vil gerne opfordre jer til at give plads til
at alle kan fylde og få sagt noget – at alle kommer til orde.
Charlotte: Hvorfor er der ikke politiske ambitioner om at stoppe hjemløsehed?
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Christina svarer, at det er noget vi bliver ved med at spørge til. Hjemløshed er ikke et område, man
som politiker markerer sig på.
Murtaza: Er det ikke en god idé, at vi arbejder på at oprette et SAND parti, som målrettet arbejder for
hjemløsheden? Christina svarer, at det er helt vildt vigtigt at vi har politisk indflydelse og banker på.
Vi er socialpolitiske og ikke partiskpolitisk. Vi ”hepper” på dem som vil arbejde for hjemløshed,
upåagtet hvilket parti der er tale om.
Vores vedtægter tillader ikke at SAND er partipolitisk, tilføjer Birthe Poulsen. Hun vil ligeledes takke
alle SAND medlemmerne, som var aktive til at deltage i udarbejdelsen af de nationale retningslinjer.
4.

Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget
Ask fremlægger regnskab for 2019.
Hvad sker der med de 6000,- som er i minus – bliver de taget fra kassen? (Eluf) Sv: Dem hiver man
ud af egenkapitalen.
Hvilket økonomisk samarbejde er der mellem SAND og Hus Forbi? (Harald) Sv: Når vi afholder
arrangementer sammen, splitter vi regningen. F.eks. har vi et arrangement i næste uge, som vi er
fælles om. SAND er også medlem af Hus Forbi. Vi betaler kontingent.
Hvad sker der med de penge, som ikke bliver brugt i år? (Eluf) Sv: Ask har talt med ministeriet og
oplyst dem om, at de penge vi tænkte skulle bruges ikke er brugt grundet Corona – så tiden vil vise,
om de kan blive overført til næste år.
Hvilket samarbejde er der ml Hus Forbi og SAND? (Harald) Christina svarer, at der er mange
forskellige vi samarbejder med, hvis det giver god mening. Det er meget fra projekt til projekt, at vi
finder relevante samarbejdspartnere.
Susanne Mos, som er kasserer, har ingen bemærkninger til regnskabet. Hun gennemser bilag hver
3 – 4. måned for at se, om sekretariatet bruger vores penge, som det er aftalt. Alt er OK.
Regnskabet godkendes med applaus.
Budget:
Spørgsmål: Hvor mange ansatte er der i SAND som får fast løn? (Eluf)
Sv: Der er 7, hvoraf én kun arbejder én dag om ugen.
Budgettet er vedtaget.

5. Nyt fra SAND
Christina fortæller lidt om arbejdsgrupperne. Grønlændergruppen starter op igen. Alle grupper bliver
mere åbne og har mulighed for at invitere folk ind, som har viden og interesse for de forskellige
grupper. Kvinde arbejdsgruppen starter op, her skal der arbejdes mere specifikt med det at være
kvinde og hjemløs.
Selvom grupperne nu er mere åbne er ”de gamle” stadig med i grupperne, hvis det fortsat giver
mening – grupperne bliver bare mere åbne og tilgængelige for nye.
Det er muligt at se på hjemmesiden hvem der er tovholdere. Retningen for arbejdsgrupperne bliver
sat af tovholderen i samarbejde med hovedbestyrelsen.
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Sara bliver koordinator for Bisiddergruppen.
Marie: Hun håber dem som virkelig har lyst til at være med, vil deltage i den grønlandske
arbejdsgruppe. Hun har været sælger for Hus Forbi og tænker, hun har andre udveje til at forbedre
verdenen. Hun foreslår, vi tager til Grønland og undersøger problematikken omkring hjemløshed.
Birthe vil gerne tilbyde sin viden omkring hjemløshed i Grønland.
Arthur: Vi kan også bruge hjælp i den grønlandske gruppe til bisidninger og andet forskelligt.
Murtaza: Lige nu er der også fokus på de grønlandske veteraner – det kunne være interessant at
undersøge nærmere i den grønlandske arbejdsgruppe.
Stellan: Jeg troede kun det var for grønlændere, men dejligt at høre alle kan være med.
Ask: Strategien i SAND har været at styrke vores bisidderkorps, som kan støtte hjemløses
rettigheder. Derudover har det været at skabe aktiviteter, som kan brede viden ud omkring hvad er
hjemløshed for en størrelse – både hos hr. og fru Danmark, politikerne, men også for de hjemløse
selv.
Harald: Har man også tanke på de andre nordiske hjemløse end grønlændere?
Christina: SANDs holdning er, at der ikke skal være mennesker på gaden uanset hvor de kommer
fra.
6.

Fastsættelse af medlemsbidrag
Bestyrelsen foreslår at der ikke betales kontingent.
Eluf: Foreslår at vi som SIND har en støtteforening, hvor man som ikke-medlem kan støtte årligt
med ca. 100 kr., som kan gå til arrangementer. Birthe siger at det skulle have været på som
indkomne forslag. Det kan blive til næste års generalforsamling.
Svamp støtter bestyrelsens forslag og informerer om, at man på SANDs hjemmeside kan bidrage
hvis man har lyst.
Forslaget om ingen betaling godkendes.

7.

Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag derfor springes punktet over.

8.

Valg af formand (punktet udgår i år, da formanden blev valgt for 2 år i 2019)
Springes også over.

9.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Opstillede til bestyrelsen
Harald Gjersøe, SAND Nordjylland
Karin Villerup, SAND Vestjylland
Steffen Andersen, SAND Sydvestjylland
Henrik "Mas" Nørgaard Christensen, SAND Trekanten
Mette Møller, SAND Sønderjylland
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Maria Nagel, SAND Sydfyn
Murtaza Khan, SAND Fyn
Rani Henriksen, SAND Nordsjælland
De stemmeberettiget har fået stemmesedler med 8 navne på. Mette Møller fra SAND Sønderjylland
har trukket sig da hun flytter fra området og skal derfor slettes fra listen. Sønderjylland kan få en
observatør til hovedbestyrelsen. Stellan ønsker observatørrollen.
Man må sætte max 7 krydser. Dem som får flest stemmer bliver valgt for 2 år (6) og 1 for 1 år.
Valgt for 2 år:
Henrik 29
Harald 23
Maria 21
Karin 17
Steffen 17
Rani 13
Murtaza 12 (valgt for 1 år)

Bestyrelsesmedlemmer ikke på valg
Ewald Pohle, SAND Østjylland
Robert Hansen, SAND Storstrøm
Susanne Moos, SAND Nordvestsjælland
Jonas Laursen, SAND Hovedstaden
Christina Strauss, formand
10.

Valg af ekstern registreret revisor, eller statsautoriseret revisor
Bestyrelsen peger på den nuværende revisor Arne. Det vedtages.

11.

Eventuelt
Ask: Husk på de kommende arrangementer – vigtigt for de nye bestyrelsesmedlemmer at d. 29/9 er
der konstitueret bestyrelsesmøde.
Vi vil prøve at lave nogle lidt mindre aktiviteter på tværs af udvalgene – hold øje med hjemmesiden.
SAND Hovedstaden holder lokalt arrangement til hjemløsedagen 17/10 – hold øje med
hjemmesiden.
Husk generalforsamling i Hus Forbi d. 24/9 på DOK5000 i Odense.
Temadage d. 23 – 24 september i Korsør. Tilmelding på hjemmesiden.
Forslag om at samarbejde med Hus Forbi omkring datoer for arrangementer så de ikke falder
sammen.
Christina fortæller at vi har mistet mange omkring os det sidste års tid. Steen er én af dem, tidligere
formand i SAND. Han har betydet meget for mig og for SAND! Et minuts stilhed for alle dem vi har
mistet.
Birthe takker for god ro og orden og vi ses i marts 2021 hvis alt går vel.
Ref/Nancy d. 22.9.20
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