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Bestyrelsesmødemøde Storstrøm d. 14-09-2016 på Saxenhøj
Til stede: Jonas Lauersen, Henning Søder, Martin fra Saxenhøj,
Susanne Jørgensen (over telefonen), Felix, Gitte fra Saxenhøj en del af mødet.
Fra sekretariatet: René Nielsen
Valg af referent og ordstyrer:
René Nielsen er valgt som referent og Jonas Laursen, som ordstyrer.
Konstituering af bestyrelsen:
Grundet den sidste tids udmeldelser fra bestyrelsesposter, ser bestyrelsen det nødvendigt at
konstituere sig på ny. Bestyrelsen ønsker at få Henning ind i bestyrelsen. Da der er flere
medlemmer, der er gået ud, har man brug for nye kræfter, og da vedtægterne samtidig giver
mulighed for at indsupplere folk, hvis der er afgang i utide, er det oplagt at få nye ind. Henning
vælges enstemmigt til bestyrelsen.
Vi skal i dag have besat følgende poster:
Formand: Henning Søder stiller op som formandskandidat. Henning vælges enstemmigt som
formand indtil næstkommende generalforsamling.
Jonas stiller op som kasserer. Jonas vælges enstemmigt.
Martin Stanek stiller op som menigt medlem og vælges enstemmigt.
Felix ønsker at fortsætte som Næstformand
Susanne Jørgensen ønsker at fortsætte sin periode ud som sekretær i Storstrøm.
Tak til de valgte.
Regnskab og Budget:
Susanne beretter at hun ligger inde med regnskaber, men at hun endnu ikke har fået tid til at
sætte sig ind i det.
Susanne har et kontoudtog fra d. 30-12-2015 i mellemtiden har udvalget haft udgifter i
forbindelse med transport til eksempelvis bisidninger. Udvalget benytter Arbejdernes
Landsbank, Vinhusgade 9 i Næstved. René vil rådføre sig Susanne fra sekretariatet ang. at
sende udvalget regnskab.
Jonas, Henning og Susanne Jørgensen vil fremadrettet være medunderskrivere. SAND
Storstrøm har en regel at minimum to personer ud af tre skal skrive under for at hæve penge.
Drøftelse omkring fremtidige formål samt udarbejdelse af § 18 midler:
Jonas kunne godt tænke sig at udvalget blev mere synligt på boformerne, da dagen i dag med
al tydelighed viser, at mange hjemløse har behov for råd og vejledning.
Gitte tager ordet og roser Jonas for at være god til at samle mennesker, seneste havde han bla.
lokket hende med til brugernes Bazar.
Henning syntes at vi skal søge § 18 midler for netop at have muligheden for at være synlige.
Henning vil rigtig gerne vide hvor og hvornår, der er søgt § 18 midler. Jonas beretter, at der på
det seneste IKKE er søgt § 18 midler, da udvalget har benyttet gamle midler helt tilbage fra
2015 (som man har fået lov til at overføre til brug i 2016.

2

Henning har forsøgt at søge midler i Vordingborg Kommune. Men linket virker ikke. Han
forsøgte at ringe til kontaktpersonen hos kommunen. Dette resulterede i en henvendelse til
Felix, da kommunen ville høre hvem Henning var. Felix beretter at kommunen havde fortalt,
at de ikke kunne få fat i Henning. Henning har fået udleveret en skabelon til ansøgninger af
Ask Svejstrup.
Henning håber, at alle kommuner vil tildele en smule midler, således at alle kommuner får lov
til at hjælpe til i det frivillige arbejde med hjemløse.
Næstved: Ansøgningsfrist 1. okt. 2016
Vordingborg er fristen 01 februar 2017
Stevns ?
Ringsted ?
Køge ?
Jonas påtager sig at afdække samtlige ansøgningsfrister.
Henning vil rigtig gerne være primus motor på at søge/skrive ansøgninger § 18 midler.
Bestyrelsen bakker op om dette.
Gitte har været på Hanne Marie hjemmet i Roskilde. Der gav de madvarer fra
Fødevarebanken. De fik også tøj. Det var bare så blæret og man følte at man var hjemme.
Jonas og Henning fortæller om SANDs arbejde, som ikke nødvendigvis er maduddeling, men
udvalgene har alle selvbestemmelsesret og kan eksempelvis bestemme, at de vil have en
”maddag”. Dette vil dog ikke nødvendigvis være en prioritet.
Udvalget er alle enige om at førsteprioriteten i § 18 ansøgninger samt det fremtidige arbejde
bør være at søge penge til opsøgende arbejde på herberger, væresteder og gader og stræder i
området. Udvalget ønsker at give råd og vejledning til hjemløse, kva deres forskellige kurser i
SAND inden for jura.
Henning og resten af udvalget ønsker at få kontakter inden for socialrådgiver uddannelser.
René beretter omkring hans tanker om Bisidderkorpset.
Udvalget ønsker derudover at søge penge til følgende.
Et samarbejde med ”Projekt Udenfor” i Køge til et arrangement omkring mad og
skadesreduktion.
Henning fortæller, at han var med til Folkemødet fra Bornholm. Det gav gode kontakter og
Henning har netop holdt foredrag for politikere i Nordsjælland. Det gik rigtig godt, og SAND er
fremadrettet i løbende dialog med kommunalbestyrelsen omkring socialt arbejde inden for
hjemløseverdenen.
Henning ønsker at vi søger penge til Folkemødet på Møn. Her har han fundet ud af der
kommer 6000 tusinde mennesker på en dag, der ønsker at høre om politik. I udvalgets optik
er det en oplagt mulighed for at SAND er til stede for at tage del i debatter med politikere samt
befolkning.
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Udvalget ønsker at synliggøre sig på Døllefjelle kræmmermarked. Udvalget diskuterer om det
bærer præg af for meget feststemning på Døllefjelle. Men Gitte har ofte været der og hun
fortæller, at der om dagen er plads til børnefamilier.
Enighed om, at det bør vente til 2018, da udvalget først ønsker at ”påvirke” beslutningstagere
blandt politikere, erhvervsliv samt organisationer der arbejder med hjemløse og udsatte.
Henning ønsker at udvalget søger penge til at udarbejde og producere folder/ info materiale
om SAND.
Udvalget ønsker at søge penge til en Hjemløsedag i Næstved kommune i fællesskab med andre
organisationer, der har med hjemløse at gøre. Sidste års arrangement, var det første af sin
slags, og i 2017 skal vi arbejde på at organisere det bedre samt at få flere samarbejdspartnere.
Henning råber vagt i gevær, da han ønsker at udvalget i en periode fokuserer på nogle få, men
rigtig gode arrangementer. Henning syntes at vi skal arbejde på at skaffe flere medlemmer til
udvalget, inden vi kaster os over for mange arrangementer.
Felix tilslutter sig og mener at SAND bør lave en særlig aktiv indsats på Saxenhøj.




René skal holde oplæg om kontanthjælpsreformen på Saxenhøj:
Jonas vender tilbage med en givtig dato. René foreslår d. 20 oktober. Nancy skal med.
Henning vil lave en fælles mail til udvalget.



Der var en voldsepisode for en uge siden på Saxenhøj. Udvalget diskuterer, at
forstanderen bør have en nødberedskabs plan ift. krisehjælp til beboerne og IKKE kun
personalet. Grunden til drøftelsen er, at en kvindelig beboere har henvendt sig og
fortalt at hun har psykiske kvaler efter den voldelige episode. Vi drøfter dette med
forstanderen.

Drøftepunkt omkring Livsskolen på Saxenhøj: Personalet har bedt os drøfte Livsskolen. Hvad
mener SAND kan gøres bedre, og har SAND et bud på forskellige aktiviteter som de kan have
på Livsskolen. Livskolen laver eksempelvis mad og tager på ture.
Felix siger, at man bør have for øje at nogle ikke ønsker at tage på ture, og man bør have en fra
personalet på stedet til at tage sig af de beboere som eksempelvis har behov for at være et
trygt sted. Felix syntes at de har en tendens til at tømme huset.
Jonas mener at der bør være mere brugerinddragelse og lægger op til at personalet laver et
spørgeskema omkring ønsker til ture. Livsskolen bør også overveje, om nogle af aktiviteterne
kan være uden personale og være 100 % brugerstyret. Dette ansvar til beboerne mener
udvalget kunne være givtigt for alle parter. Felix nævner at de ansatte bør overveje at holde
forskudt ferie, således at der altid er personale til at tage imod nye brugere.
Evt.
Susanne ønsker en suppleant til SANDs hovedbestyrelse. Jonnas ønsker at melde sig til denne
post. Jonas vælges enstemmigt. Jonas beder Susanne sige til i nogenlunde tid, hvis han skal
indgå som suppleant. Susanne lover dette.
Det aftales ikke hvornår næste møde holdes.

