Referat af møde i international arbejdsgruppe
Hjemløsehuset, den 16/9.2008
Til Sted: Per Kragh, Leif Jensen, Søs France, René Holmgren og Stig Badentorph
Fraværende med afbud: Ole B. Knudsen og Niels Elbrønd
1. Præsentation af deltagerne: Da der var flere nye medlemmer i gruppen havde vi
en kort præsentationsrunde.
2. Godkendelse af referat fra tidligere møde: Vi bekræfter at vi fortsætter arbejdet i
samarbejde med Kofoeds skole og Projekt udenfor. Stig spørger Ask om de i
referatet nævnte kontakter i udlandet.
3. Status for gruppens arbejde: Gruppens arbejde har været opholdt af en større
pause i arbejdet, samt udskiftning af personer i gruppen. Der har således ikke
været nogen aktiviteter i gruppen, siden den 6/2-2008. Det er derfor valgt at starte
op igen, med størst mulig opfølgning på tidligere aktiviteter og kontakter.
4. Opsamling på Finlandsturen: Stig, Rene og Per fortalte om besøgene på
bostederne i Finland. Stig skriver et indlæg til Sandsiger, så erfaringerne er
tilgængelige for alle. Leif Jensen fortalte om en tur til Frankrig, som forstanderen
havde været på. Det havde været noget af en blandet (negativ) fornøjelse. Leif ville
skaffe lidt mere oplysninger.
5. Aktivitetsplan for fremtiden: Der er 2 faste punkter på programmet. FEANTSA
konferencen i 2009 og fattigdomsåret (EAPN) i 2010. Stig taler med Ask om
udviklingen i Feantsa arbejdsgruppen, med henblik på konferencen i Danmark.
Møderne i EAPN skrider frem og man er ved at få formuleret målsætninger og
samarbejdspartnere. Der er aftalt en række møder fremover.
6. Kommende studieture til udlandet: Vi venter med at tage på studietur, indtil vi har
fundet ud af det forventede timeforbrug på Feantsa konferencen, og fattigdomsåret.
Vi fortsætter dog med vidensindsamling. Søs har en god kontakt i Østrig. Hun
indhenter flere oplysninger. Rene og Søs sender referat og deltagerlister for
Feantsa konferencerne i sommeren 2008, med angivelser af de personer der har
været kontakt med.
7. Arbejdet i EAPN: Der har været afholdt møder i EAPN.DK, og en plan er ved at
tage form. Hovedtemaer er fastlagt i EAPN referat af 21/8.
Se referater på www.sandudvalg.dk

Forslag til videnspersoner: Axel Beldring, Jan Skovdal (Skovvang),
Brobyggerselskabet, Adv. Karsten Müller, Ole Schou (Sand), Jørgen Juul Hansen
(revisor) Ejvind Mortensen (Sand/selvst.), Elsebeth Lundsteen, Sandy, DSR .
(Stig rundsender opfordring til Sand bestyrelses og udvalgsmedlemmer, for
udpegning af yderligere relevante personer)
Forslag til aktiviteter: Holgers ”Gadens konger”, MOBO, mobile ”hjem” for
hjemløse, Møldrup, Skovvang. Sand campingvogn.
8. Vidensindsamling. Kontakter i udlandet: Er behandlet i det ovenstående.
9. Feantsa konference i Cardiff 13-15. november: Det blev besluttet at Stig og Per
deltager i konferencen. Stig koordinerer rejsen med Ask. Rene’ sender de
manglende adgangskoder til Feantsa’s hjemmeside.
10. Feantsa Toolkit: Det blev besluttet at udsætte dette punkt. Stig laver en
oversættelse, da den kan bruges i flere sammenhænge. (Skæve huse, m.v.)
11. Feantsa konference i DK i 2009. Projekt udenfor styrer slaget. Det er en opgave af
dimensioner, idet man i år vil forsøge at involvere flere brugere fra den enkelte
lande. Et deltagerantal på 250-300 på hoveddagen, kan være en realitet. Stig
konfererer med Ask om den videre udvikling. Alle i gruppen er indstillet på at yde en
indsats for at dette arrangement skal lykkes 100%
12. Eventuelt: Stig stillede spørgsmål omkring brug af midler til rejse, m.v. Rene
bestyrkede, at vi havde råd til disse aktiviteter.
13. Næste møde: Onsdag 26/11-08 Nærmere følger.
Eventuelle ”projektmøder” aftales løbende.
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