Referat af konstitueret bestyrelsesmøde 9/3 2020.
Tilstede: Pino, Jane, Oddur, Christina, Ewald, Flemming, Anders.
Referent: Nancy
Dagsorden:
0: Den nye bestyrelse konstitueres (husk billede)
Formand: Christina Strauss
Næstformand: Flemming Laursen
Kassere: Anders
Sms ansvarlig: Oddur
Presseansvarlig/talsmand: Pino
Der er enighed om at det er en fælles opgave for hele bestyrelsen at løfte arbejdet i SAND Østjylland.
Vi hjælpes ad!
Anders ønsker at fortsætte i Udsatterådet, men har en del andre opgaver som han gerne vil give videre.
Det drejer sig om arbejdsgruppen Klostertorvet. Det foreslås at Anders laver en sammenfatning
omkring de forskellige arbejdsgrupper, så folk kan tage stilling til hvilke de ønsker at overtage.
1: Valg af referent
Nancy
2: Valg af ordstyrer
3: Tobias orienterer om følgende punkter, A, B, C.
A. Danseworkshop
Tobias lægger en videoinvitation op på Facebookgruppen, en af de næste dage.
B: SAGER DER SAMLER / Morgenpolitik
Tobias lægger et event ind i Facebookgruppen.
Det er tirsdag den 10. marts kl.8:30 – 10:00 på N.J. Fjordsgade 2F (indgang fra gården)
C: Camilla Fabricius - Dark Design I Aarhus.
Camilla er kommet med til mødet for at tale om Dark Design, i Aarhus, og vil gerne have indspark og
evt. fremvisning fra udvalget.
Camilla nævner bl.a. Kloster Torv som et ”evt.” dark design og hun vil gerne se sin egen by OG invitere
andre med der bør få øjnene op for det.
Odd nævner at det ikke er mange steder at kommunen har grebet ind.
Anders pointerer at det derfor er rigtig godt med at få fokus på det.
Af eksempler kommer bl.a. fjernelse af bænkene ved busstoppestederne, et pissoir hvor man står
blottet for de forbipasserende og at der ikke er noget til at give læ over bænken de har fået.
Pino nævner, som eks., varmecentralen på Langelandsgade (ved botanisk have).
Mølleparken fik også ryddet samtlige buske, toiletterne blev fjernet og det er blevet ”for pænt.”
Christina nævner at det i Aarhus handler mere om menneskerne og ikke så meget designs i bybilledet.
Offentlige toiletter har altid været en udfordring, men de nye på Bispetorv, er gode.

Camilla spørger ind til nåleparken.
- Toiletterne er ulækre. Det er sådan nogle der skal tømmes. Det er ikke blevet bedre fra før,
hvor Camilla også har været med forbi.
- Når det engang skal flyttes, så skal der laves overvejelser omkring toiletter.
- Det hjælper at vi har Sydhavnspedellerne – det er meget bedre end da kommunen stod for det.
Camilla nævner at de Aarhusianske hjemløsetal ikke er gode og Christina supplerer med at der er
mange ”sorte tal” (ikke talte) i Aarhus. Det er ikke nedgang i ungdomshjemløshed vi ser, i miljøet – ift.
hvad tallene fra hjemløsetællingen viste.
Der er stor nysgerrighed, fra os i SAND, omkring den udførsel der kommer af hjemløseindsats i Aarhus.
Camilla fortæller at hun har været i Finland hvor man ikke ”gør forskel” på om man er misbruger eller ej,
ift. hvorvidt man har ret til en bolig.
Vi taler også om tilgang til ”borgeren” ift. den nødvendige støtte og ikke at være begrænset af hvor
meget og hvor lidt hjælp man kan få og hvornår.
Kan vi tage fat i kommunens tilgang til opgaven at arbejde med udsatte og hjemløse, ift. dark design?
Christina foreslår at vi også tager fat i lokalplanen for Sydhavnen.
Tobias bringer op, at vi kan prøve at kigge på Dark Design fra 3 vinkler: Arkitektur, Adfærd (mennesker
i byen) og kommunale dark designs.
Nancy foreslår også hellestederne som et emne – det sætter gang i samtalen.
Hvorfor er det så vigtigt at lave ”specielle steder” hvor man er gemt væk, samtidig med at du er til skue
for offentligheden?
For brugerne af stederne handler det meget om respekt. Man skal passe på det man får. Vi skal ikke
”skide i egen baghave” når eks. Kloster Torvet er den eneste baghave vi så har.
Camilla spørger til om SAND Østjylland kan arbejde på et forslag til nogle steder at gå rundt til.
Hun opfordrer til at vi (de næste 14 dages tid) tager billeder og dokumenterer når vi støder på dark
designs i Aarhus.
Flemming opfordrer også folkene fra Sidesporet til at gøre det samme.
Så finder vi efterfølgende en dag hvor der kan arrangeres en gåtur rundt i byen.
Pino laver en mappe i Facebookgruppen hvor alle kan lægge billeder (af dark design) ind i og så samler
vi op på det mandag den 23. marts.
4: Nyt fra Århus
Pino har to arrangementer med bogen, "At drømme så stort…” begge i København.
Anders og Christina har valgt Folkemødedeltagere ud. Det er Flemming, Oddur, Kevin, Allan og Mikkel.
5: Nyt fra hovedbestyrelsen
Jane ønsker at fortsætte som suppleant for Ewald til hovedbestyrelsen.
6: Kalenderen (mærkedage)
Vi afventer dato for Kaffas begravelse, så vi kan vise vores respekt.
7: Evaluering af Nytårskuren.
Det var meget positivt med 75 deltagere. Vi vil gerne holde det igen og gerne i Turbinehallen. Måske
skal vi være åben overfor at servere alkohol. Vi skal også være opmærksom på at undgå for lange

pauser mellem musikken, da folk forsvinder lidt mellem pauserne. Vi syntes måske det skal holdes lidt
senere på dagen, men gerne på en hverdag.
8: Evaluering af Fastelavn.
Rykkes til næste møde.
9: Evaluering af Generalforsamlingen.
Rykkes til næste møde.
10: Evt.

-

Nancy har booket bussen til generalforsamlingen den 31. marts. Tobias kører.
På værestedet i næste uge skal der ansættes en ny fra juni og til samtalerne i næste uge, er
der en brugerrepræsentant med. Det synes Ewald er rigtig godt.

