SAND Aarhus generalforsamling 03-02-2015 på Værestedet i Jægergårdsgade

Til stede:
Flemming L, Christina, Rie, Richardt, Steen, Pia, Michael, Anders, Tony, Odd, Johanne, Harald,
Kevin, Klaus, Flemming, Jesper, Pino, Jens Joel, Jane, June, Lis, Ove, Allan, Henning, Kaffa, Casper
samt 12 unavngivne personer.
Pia og Steen går på talerstolen og præsenterer kort sig selv. Vi er næstformænd i SANDs
hovedbestyrelse og er med i dag for at vise vore opbakning til SAND Aarhus. Vi fortæller lidt mere
om os selv senere.
Dernæst tager Christina mikrofonen og byder velkommen på SAND Aarhus’ vegne:
Det er dejlig at se så mange her i dag. Lige fra politikere til hjemløse og samarbejdspartnere. Jeg
vil gerne fortælle om SAND. SAND er for hjemløse, af hjemløse og med hjemløse. Vi kan lidt af
hvert. Jeg plejer at sige, at vi er en slags fagforening for hjemløse.
I Aarhus bliver hjemløse behandlet som jaget vildt. Vi har et stykke tid haft fred i Mølleparken, og
de 2 betjente der er i området, har behandlet folk godt, selvom de tog vores hash. Tonen er nu en
anden, ildsteder slukkes som vi samles om natten, og forleden var den afsluttende kommentar fra
én af betjentene ”køb et sted at bo i stedet”. En hjemløs skrev derefter til SAND, at vi var det
sidste håb. Det viser at er vi er vigtige. Vi er et talerør, vi informerer alle, der vil lytte, om
hjemløshed, og vi kender alle til at være jaget fra bosted til bosted, fra sagsbehandler til
sagsbehandler, vi kender svigtet, vi kender til at fryse så det gør ondt helt ind i knoglerne. Vi
kender systemet og vil kæmpe med næb og kløer for, at hjemløse kender deres rettigheder, og vi
vil kæmpe for at nedbringe hjemløsetallet.
Kaffa går dernæst på talerstolen:
Det er fandeme fedt at se så mange her i dag. Her måler jeg, om vi har gjort en rigtig indsats. Jeg
er decideret stolt af vores indsats det forgangne år. Jeg har lavet et årshjul, og som I kan se har vi
været aktive i løbet af året.
Sidste år ved GF hos SAND Aarhus blev jeg genfødt. Jeg var vant til at gemme mig bag
computeren. Jeg gik fra manglende lyst og overskud i hverdagen – til at stå op kl 8 hver morgen.
Jeg betyder pludselig noget, jeg har noget at være stolt af. Jeg er glad i maven. Christina kommer
ind i billedet i september 2014, og en stor tak skal lyde til hende og Sabina. Sabina har givet plads
til, at vi kan udforske og udfordre os selv. SAND Aarhus har lavet mange ting i løbet af året bl.a.
Festugen, som var fed. Det knækkede barrieren, og jeg kunne mere og mere stå ved det jeg sagde
og gjorde. Der er sket meget i løbet af året og SANDs auktionsgruppe er kommet på banen, som
et stærkt talerør. Alle hjemløse og tidl. hjemløse er velkomne i Aktionsgruppen. Vi er en del af en
mangfoldig familie med hjerte og nærvær. Det er hårdt engang i mellem, men vi har et fantastisk
samarbejde med bl.a. værestedet. Når vi i dag har fået sat en ny bestyrelse, så håber jeg, at vi
rammer politikere og andet godtfolk med 110 km i timen.
Richardt går på talerstolen og fortæller at han er stifter af SANDs Aktionsgruppe:
Vi rejser rundt og gør medier, politikere og befolkning opmærksomme på, når hjemløse løbes
over ende af systemet. Vores første aktion var på folkemødet i Allinge. Mange blev tavse, men de
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forstod budskabet. Aktionsgruppen har også været med til julegaveuddeling i Mølleparken, og det
var en herlig dag med oplysning til folket og en masse hjertevarme en kold tid. Vi var i Viborg og
handle på en uretfærdig behandling af en hjemløs, og Daniel blev mindet ved et fakkeloptog i
København. Man kan henvende sig Aktionsgruppen, hvis vi skal råbe op om noget vigtigt, for
eksempel det, der sker nede i mølleparken. Det SAND kan hjælpe med, er at finde et sted eller en
løsning, hvor det er tilladt at lave bål. Jeg vil opfordre jer både til at være med i SAND Aarhus og
Aktionsgruppen.
Steen tager mikrofonen og takker for de gode beretninger.
Vi springer ud i det og skal have valgt dirigent og referent. Derefter er det dagsorden som følger.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent: Ove vælges som dirigent og René som referent.
2. Valg af stemmetællere: Jesper, Rie & Pia.
3. Formandens beretning: Kaffa tager atter mikrofonen og siger, at han har sagt det hele i sin
indledning. Men Ove minder os om, at man nu kan drøfte, hvad Kaffa sagde. Jesper supplerer, at
hele SAND Aarhus skal have stor ros. Fedt at se, at I er gået fra 0 til 30. Fra ukendt til kendt. Kaffa
supplerer, at der er massere af plads i SAND Aarhus stadigvæk. Men I må ikke misforstå mig, for vi
skal jo helst ikke have flere hjemløse. Sabina minder om, at det altid er hyggeligt til SAND møder,
hvor der er massere af rygepauser og kaffe og kage. Pia supplerer med, at det ikke handler om
hvor meget man laver, da alle bidrag, små som store er velkomne!
Flemming tager mikrofonen og siger at SAND ikke er kendt i Norddjurs og Syddjurs, men det skal
han nok ændre. Christina siger, at det nok skal ændre sig ved næste generelforsamling.
Ove siger i spøg, at han vil booke Scandinavian Kongrescenter med det samme.
En person spørger om juridisk assistance i SAND. Jane forklarer om vores jurist Ole Schou og vores
socialrådgiver René. Kaffa forklarer dernæst om bisidder kurser og tillidsmandskurser.
En person spørger om hvad SAND står for. Steen går på og forklarer at det er startet i 1998 af
hjemløse i København og Aarhus. SAND står for Sammenslutningen Af Nærudvalg i Danmark. Men
vi bruger tit navnet ”De hjemløses Landsorganisation”.
Ove fortæller at SAND Aarhus har kontortid tirsdag fra 09-10. Der er altid kaffe på kanden.
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Jens Juhl fra socialdemokraterne går på: Tak for jeres fokus på udsatte mennesker, og at de bliver
sendt ud i manegen. Det er rigtig stærkt, at I repræsenterer nogle mennesker med stort behov.
Jeg har siddet her i dag for at høre hvad I siger. Og jeg vil fortsat lytte. Jeg er glad for at I har slået
jer sammen for at hjælpe andre. Folk har ressourcer, drømme, ambitioner og det gøres lettere
ved sammenhold. Jeg har i dag solgt Hus Forbi. Der var nogle der i spøg sagde ”Du er da ikke
hjemløs – kan du ikke leve af politikerlønnen”. Jow, jow, svarede jeg. Det kan jeg da, men det kan
jo hurtigt gå ned af bakke i dagens samfund.
Så mit budskab til jer er: Keep on the good work og tag endelig fat i mig, så vil jeg råbe opad til
folketinget.

4. Regnskabsaflæggelse: Kaffa fortæller at regnskabet stemmer. Vi havde 10.000 fra § 18 midler.
Kaffa tilbyder at printe ud. Regnskabet kan beses efter mødet.

5. Godkendelse af budget: Dette kan endnu ikke udarbejdes, når man ikke har penge. Vi har søgt
38.500 kroner fra kommunen og får svar i marts. Christina fortæller, at disse penge bl.a. skal gå til
kontorhold, transport, kursus deltagelse, bi-projekt, vi har købt en bistade, som daglejere skal
arbejde på. Vi har også planer om et grønlænder projekt samt et ungdoms projekt da 3 ud af 5
hjemløse i Aarhus er under 25 år. Vi vil også gerne holde et sommerarrangement med fokus på
hjemløshed.

6. Behandling af indkomne forslag: Forslag er modtaget internt fra bestyrelsen i Aarhus. De
foreslår at ændre navnet fra ”SAND Aarhus” til ”SAND Aarhus og omegn”. Det kræver 2/3 dele
tilslutning. Pia fortæller, at det også kræver en godkendelse fra hovedbestyrelsen. Flemming
syntes at det kun er fornuftigt at knalde navnene sammen, for at vi bliver en stor gruppe – også i
navnet. Men SAND Aarhus og deltagerne til generelforsamlingen er enige om at det fremadrette
skal hedde ”SAND Aarhus og omegn og nu venter vi på hovedbestyrelsen.
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7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Ove siger, at nu er det tid til at få styr på bestyrelsen. Vi skal
have valgt 5-7 bestyrelsesmedlemmer og samme antal suppleanter. Ove fortæller, at man kan
stemme på 4 personer af samtlige af de opstillede, og man må også gerne stemme på sig selv.
Forinden er Jane gået på og fortæller, at hun ønsker at trække sig fra sine poster i SAND Aarhus og
i stedet indgå som menigt medlem af udvalget.
Michael er ikke på valg, da han som næstformand sidder på posten i 2 år.
Nedenstående er de opstillede samt deres stemmefordeling
Stemmetællere uddeler sedler og bordene fordyber sig. Vi når frem til følgende:
Christina får 20 stemmer
Kaffa får 19 stemmer
Anders får 12 stemmer
Flemming får 7 stemmer
Casper får 7 stemmer
Odd får 7 stemmer
Jens Sørensen får 4 stemmer
Mikkel får 3 stemmer
Jens D får 3 stemmer
Bestyrelsen konstituerer sig selv på næstkommende bestyrelsesmøde.

Steen minder om, at der d. 31 marts er hovedgeneralforsamling for alle hjemløse og tidligere
hjemløse. Vi vil gerne se et stort fremmøde, og jeres boform, værested eller lignende skal nok
betale for rejsen. Kaffa supplerer at Aarhus nok skal skaffe busser eller biler til kørsel.

8. Valg af suppleanter: Dette gøres på næstkommende bestyrelsesmøde.

9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig: Sekretariatet er revisionsansvarlige.
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10. Evt.
Jens S beder om ordet. Han fortæller, at han er fuldtidsmenneske. Han arbejder meget for børn
og unge. Derfor vil han gerne fortælle, at han er i færd med at samle en gruppe, der kan sætte
fokus på hjemløse forældre med børn og deres manglende muligheder for at mødes under
hjemlige og trygge omgivelser. Han har en pjece med, som sætter ord på de drømme og
forhåbninger, han har for fremtiden. Jens håber at få politisk opmærksomhed på sigt.

Deltagerne til mødet vil gerne høre et par enkelte ord fra de kommende bestyrelsesmedlemmer.
Jane har været med i SAND 10 år og er glad for det.
Kaffa har vi hørt fra og han vil ikke belemre os mere.
Odd er en gæv islænding med blod på tanden.
Christina er tidligere hjemløs, bor i udslusning og har også været hjemløs som barn.
Anders er tidligere hjemløs og medstifter af Mølleparkens Subkultur. Har været i SAND i 4
måneder.
Flemming Lauersen har gået på landevejen i 36 år. Lover at gøre hvad han kan for andre hjemløse.
Casper er tidligere hjemløs og medstifter af Mølleparkens Subkultur.
Mikkel var hjemløs i en sommer for et par år siden. Efterfølgende har han fået kæreste og 2 børn
og det kører bare derudaf på kontanthjælpen.
Michael er næstformand. Har været med i 6 år og glæder sig til at arbejde med den nye
bestyrelse.
Jens munk bor på botilbud. Vil gerne slå et slag for udsatte i samfundet. Vi skal løfte i flok da
enkeltpersoner ikke kan stå alene.

Snakken går på løst og fast og mødes hæves. Kaffa takker atter engang for det store fremmøde og
den store iver.

Som referent

René Nielsen
Rejse- og udviklingskonsulent i SAND
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