Referat af bestyrelsesmøde i SAND Nordsjælland d. 19-08-2015
Til stede: Henrik Pedersen, Birgitte S, Brian Horst, Dan.
Fra sekretariatet: René Nielsen
Fra SANDs bestyrelse: Steen Rosenquist.
Gæst: Bea Rosenkilde Nielsen, stifter af Storpotefonden, har i flere år hjulpet SAND med
events og støttekoncerter, bor i området.
Afbud fra Susanne.
1: Vi starter med et minuts stilhed og mindes den kære Astrid.
Astrid bisættes d. 1. september fra Egebæksvang Kirke, Espergærde
SAND land og SAND Nordsjælland bestiller begge en bårebuket. Birgitte og Henrik, Steen og
Dan kommer til begravelsen og viser den sidste respekt. Vi mødes 13.30 på Espergærde
station.
Vi taler generelt om SAND procedurer omkring begravelser, hvilket tages op på et
hovedbestyrelsesmøde senere hen.
2. Konstituering af bestyrelsen:
Formand: Birgitte vover at stille op og vælges enstemmigt. Birgitte har dog et enkelt
forbehold, hun ønsker ikke at rejse så frygteligt meget. Det aftales at Birgitte skal udpege en
fra bestyrelsen, der deltager til møder og kurser på vegne af NSJ.
Næstformand: Brian Horst stiller op og vælges enstemmigt.
Kasserer: Henrik S. Pedersen fortsætter hvervet.
Dan Pedersen stiller op som menigt medlem og vælges enstemmigt. Tak til Dan.
Herefter taler vi om rollefordeling og arbejdsbeskrivelser i SAND Nordsjælland. Vi har flg.
Projekter der skal tages stilling til:
Nyt vedr. Palmehaven: Birgitte har lavet et spørgeskema til brugerne på Palmehaven samt
beboerne på Skansen. Dan hjælper med undersøgelsen. Da Astrid havde alle papirer omkring
vores fremtidige projekt omkring Palmehaven, må vi starte forfra. Til næste møde i NSJ
inviteres LVS.
Udsatteråd: Henrik fortæller at Hillerød søger med lys og lygte efter et SANDmedlem til det
nye Udsatteråd. Henrik foreslå Brian, da han bor i området og vil være en rigtig god
repræsentant for hjemløse. Brian har for lidt tid siden lavet en artikel for Hus Forbi, hvor han
skrev om sit møde med socialudvalgsformanden (Christina Thorholm) i Hillerød. Han vil
kontakte hende igen, med henblik på udsatteråd, samt at høre Hillerøds stillingstagen til at
der mangler skæve boliger samt pladser til hjemløse med hunde.
Støttekoncert/bevidsthed omkring hjemløshed: Bea er primus. Dette vil løbe af stablen i
nov/dec.
Bea er med på møde i SAND Nordsjælland for første gang. Hun tilbyder at hjælpe med
kreative ting såsom musik. Hun stiller gerne op til at arrangere et event. Vil gerne lave en

koncert mellem jul og nytår til fordel for hjemløse. Alle tilstedeværende syntes at det lyder
fornemt. Bea vil tage kontakt til klaverfabrikken. Vi skal have et tema, evt. sengepladser der
mangler til folk med hunde.
Efterværn: Bruger-til-Bruger. Dette punkt drøftes kort, da vi alle er enige om at tilbuddet
mangler, og vi desværre ser mange gengangere på herbergene. Vi taler om, at vi måske skal
indtænke en civil indsats, hvor tidligere hjemløse hjælper herbergsbeboere på plads i boligen.
Brian spørger til de unge hjemløse. I SANDs optik stiger tallet og problemet er, at SFI ikke
fanger dem i deres målinger. Brian fortæller, at antallet er steget på Skansegården, og Steen
fortæller at det er steget på Solvang. Steen og Brian vil besøge herberger på Sjælland og danne
sig et overblik. Hvor er ungdomspensionerne? Måske bør man besøge foreningen af tidligere
anbragte. http://boernesagen.dk/staff/tabuka-landsforeningen-for-nuvaerende-og-tidligereanbragte/
3. Eventuelt og næste møde:
Birgitte bestiller visitkort hos Susanne på vegne af NSJ.
Steen slår et slag for at NSJ dukker op til temadage og fælles SAND kurser. Vi skal huske at
være åbne for nye medlemmer og fortælle om SANDs historie og forhåbninger for fremtiden.
SANDsigeren bliver sendt retur fra Skansegården. Vi skal enten i dialog med Souschef Anne
eller vælge en fra bestyrelsen, der sørger for at uddele. Steen fortæller at SANDsigeren ligger
tilgængelig.
SAND NSJ vil være tilstede til beboerrådsmøder. Disse møder er sidste tirsdag i hver måned.
Birgitte og Henrik går i banken med referat og laver ny aftale om, at de skal kunne
underskrive i fællesskab
Birgitte takker for god ro og orden og mødet hæves.
/Referat René Nielsen

