Referat af bestyrelsesmøde i SAND Fyn 04-12-2015
Til stede: Jens, Bo, Kim, Helle, Isabella, Gerth, Jensine og Michella
Fra sekretariatet: Rene
Fraværende: Andreas, Hans, Martin, Lotte V og Lotte
Gerth vælges som ordstyrer.
René vælges som referent.
Sidste referat kan ikke godkendes da Michella ikke kan finde det på Google drevet.
Isabella byder velkommen til de fremmødte
Isabella fortæller at hun pr. Dags dato trækker sig som formand på SAND Fyn.
Jeg trækker mig som en konsekvens af alt balladen med Pia og jeg kan mærke, at jeg ikke vil få et
godt samarbejde med sekretariatet og i særdeleshed Ask.
Til hjemløsedagen i oktober, blev jeg konfronteret af medl. i hovedbestyrelsen, omkring at Steen
har ytret, at Isabella bør opfordres til at trække sig som formand. Det kan ikke være rigtigt, at denne
snak bliver taget i krogene.
Helle S uddyber, at hun selvsamme dag talte med et kvindeligt medlem af hovedbestyrelsen, som
kan bekræfte, at snakken er gået omkring at eksludere Isabella.
Det florerer, at Steen har bedt Isabella om at trække sig, samt at Fyn er dysfunktionelle og inaktive.
Bo spørger om det er rigtigt forstået, at det mestendels er grundet manglende opbakning fra Steen R
samt Ask S, at du trækker dig?
Ja, siger Isabella..
Jens forklarer, at det gør ham ked af at høre, og han ønsker derfor ligeledes at trække sig.
Michella kan mærke at hun grundet studiet ikke har tid til at fortsætte i SAND.
Isabella opfordrer udvalget til at blive siddende og evt. lave en ekstraordinær generalforsamling.
SAND betyder meget for mig selvom jeg føler mig uretfærdigt behandlet. Det er vigtigt, at vi får et
godt udvalg på Fyn. Jeg trækker mig fra alt, men jeg vil gerne samarbejde med SAND i fremtiden.
Helle Sibbersen siger at Ask har involveret for mange mennesker i negative ting ved eksempelvis at
sætte for mange på mailinglister omkring Boxit og andre ting.
Michella siger hun ville trække sig hvis Isabella gik, men nu hvor både Kim, Isabella og Jens er
gået, så står vi uden formand og uden næstformand. Hvem skal køre udvalget videre til ordinær
eller ekstraordinær generalforsamling, hvis hele udvalget smutter.
Rene giver os ret i at sagen har fyldt for meget og alt for længe. I fremtiden skal vi være bedre til
hurtigt at ”oplyse” sagen og træffe en velbegrundet beslutning efterfølgende. René fortæller at man
naturligvis ikke bør drøfte sådanne sager med andre udefrakommende, forinden man har alle
oplysninger. I denne sag har ”behandlingen” været langsommelig, da en af de implicerede har været
meget svær at få fat i. Snakken falder på ekskludering og om at lave en eksklusionsparagraf i
SAND Fyns vedtæger. Hvis dette er et ønske, skal man lave et forslag til en formulering og drøfte
det på generalforsamlingen i 2016. SANDs bestyrelse har en eksklusionsparagraf og kan derfor
ekskludere SAND folk fra udvalgene, hvis de laver ”SAND skadelig” virksomhed.
Udvalget ønsker at fremtidig kontakt til sekretariatet skal gå igennem Rene. Isabella vil gerne
hjælpe og støtte alt hun kan fra sidelinjen, men hun ønsker ikke at indgå i bestyrelsen og dens
arbejde længere.

Kim Hoffmann ønsker at sige, at sekretariatet har haft viden om Pias underslæb, men har valgt at
lade hende have tillidsposter i SAND. Sagen er grebet for dårligt an. Jeg har brugt for meget tid på
ævl og kævl, og vores kerneområde, altså folk på gaden og herberger, er røget fløjten.
Helle forklarer, at SAND for hende virker som om at der sidder en gammel garde i SAND og styrer
showet. Dette afviser René. Han forklarer, at det er den nuværende bestyrelse der bestemmer
hvilken retning SAND skal gå i fremtiden.
Isabella har holdt meget af det arbejde, der er lavet i SAND. Arbejdet har betydet meget for mig
personligt. Helle spørger både Jens og Isabella, om de ikke nok vil overveje at blive siddende til
generalforsamlingen. Gerth G. bryder ind og fortæller at han IKKE vil trække sig.
Jens byder ind og fortæller at han IKKE trækker sig alligevel. Han beslutter sig til
generalforsamlingen om hvorvidt han ønsker at fortsætte i SAND.
Isabella havde det rigtig skidt efter sidste møde. Med alle de ting der kom frem efter mødet, er hun
super ærgerlig over, hun valgte ikke at gå til politiet efter det møde. Samtidig er Isabella rigtig glad
for den opbakning som udvalget viste hende til sidste møde.
Bo bryder ind og siger, at det var en beslutning af udvalget IKKE at politianmelde.
Bo beretter yderligere, at han er glad for hvis udvalget bliver siddende. Bo har hørt, at Kim
Hoffman fortæller, at Ask beretter at SAND kun er til folk på boformer. SAND glemmer manden
på gaden. Dette vil antageligvis bevirke at Bo vil trække sig ved næstkommende generalforsamling.
René forklarer at SANDs kerneområde er ALLE hjemløse uanset baggrund. SAND har en tradition
for at hjælpe med oprettelsen af beboerråd på boformer/herberger, som i bedste fald vil får et par
repræsentanter til SAND og forhåbentligt også et par medlemmer til de lokale udsatteråd. SAND
udvalg skal naturligvis også arbejde for at gadehjemløse har værdige forhold, og de lokale udvalg
har selvbestemmelsesret ift. indsatser. Dog skal det nævnes at SAND er en interesseorganisation
med et politisk sigte, og vi skal ikke drukne i opgaver forbundet med eksempelvis tøjuddeling.
Heldigvis er der mange andre organisationer, der hjælper på dette område.
René henviser til SANDs vedtægter og forklarer, at vi er et talerør for ALLE nuværende og tidligere
hjemløse, uanset om man bor på gaden eller på boform, men at vi dog har en historisk tradition for
at arbejde indædt for at organisere hjemløse på boformer i beboerråd.
Helle S opfordrer til at formålsparagraffen samt målgruppeparagraffen skal drøftes på næste
hovedbestyrelsesmøde så SAND har et fælles udgangspunkt og en fælles forståelse.
Jens D opfordrer til at vi finder en ny formand. Bo henviser til punkt 3 omkring
bestyrelsessammensætning.
Gerth siger at Fyn bør finde en dato til generalforsamling hurtigst muligt, da der skal indkaldes med
mindst 3 ugers varsel.
Udvalget vil arbejde hen imod at afholde generalforsamling i midten af februar. Udvalget vil snarest
fastsætte en dato.
Generalforsamlingen skal afholdes på Odense Herberg på Benediktsgade klokken 18.30-21.00

2) Meddelelser fra alle grupper:
Bo fortæller at han sidder i Udsatterådet på Fyn. Her arbejdes med skurvognsbyen. Vi har bedt
kommunen at fare med lempe ift. at undersøge de fysiske rammer for placeringen, grundet gift i
undergrunden. Boligernes stand skal undersøges, da disse ikke er isoleret. Udlejningsprisen er
uforbeholden høj, da bygningerne/skurvognene er utroligt slidte.
Udsatterådet har set på skurvognsbyer andre steder i landet. Bo afventer en udmelding fra lederen i
udsatterådet ved Alice Rasmussen.
Isabella tilføjer, at Alice Rasmussen vil undersøge giftindholdet af jordprøverne.
Bo forklarer, at vi skal passe på ikke at lukke området i al hast, da de borgere der bor der ikke har
mulighed for at flytte andre steder hen.
René supplerer med, at det måske kunne være en god idé at rådføre sig med beboerklagenævnet
eller lejernes LO. De kan måske hjælpe med det juridiske, da beboerne har skrevet under på en
selvstændig lejekontrakt.
Bo har også nyheder fra Hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen kan ikke gøre noget ved Isabella/Pia
sagen, da denne ligger i det enkelte udvalg. Bestyrelsen er ærgerlige over den uro dette har givet.
Bestyrelsen opfordrer til at alle udvalg går hjem og tager en forebyggende snak. Bo forklarer at Fyn
har gjort hvad de kan ift. at modvirke svindel, da vi skal underskrive med 2 underskrifter.
Arvid er blevet ansat i sekretariatet. Han skal bl.a. pakke SANDsiger. Bo er nysgerrig på, hvad
SANDsigeren koster pr. år. Bo syntes det er en snæver kreds, der modtager SANDsigeren.
Der er kommet et ønsker om at ansætte en ekstra socialrådgiver. Ungegruppen skal
selvstændiggøres. SAND Nordvestjylland skal evt. sammenlægges med SAND Vestjylland.
Hovedbestyrelsen vil også arbejde på at sandudvalgene får mailadresser der har vores domæne,
f.eks. SANDfyn@sandudvalg.dk
SAND har fået en LO-pris. SAND står til at arve 300.000 tusinde. Næste hovedbestyrelsesmøde er
09-12-2015
Bo vil gerne klædes på af jer ift. vores holdning ift. om:


SAND Fyn skal sammenføjes med SAND Sydfyn. Udvalget drøfter dette i plenum.
Udvalget ønsker IKKE at sammenslås på nuværende tidspunkt.



Skal SAND Fyn have tilføjet en eksklusions paragraf i vedtægterne? Udvalget stemmer om
hvorvidt vedtægterne skal ændres, så der bliver indskrevet eksklusions paragraffer ved
næste generalforsamling. Der udarbejdes et forslag.



Skal hovedbestyrelsen have bestemmelsesret over de lokale udvalgs økonomi jf. Steens
forslag ved sidste hovedbestyrelses møde. ”
Steen foreslår at vi fjerner noget af udvalgenes suverænitet og deres økonomiske
selvstændighed”
Udvalget drøfter dette frem og tilbage. Udvalget lander på følgende budskab: Det er en
decideret dårlig idé at lave topstyring ift. økonomi. Det vil ødelægge SANDs ånd og bremse
de lokale udvalgs handlekraftighed. Vi ønsker en hovedbestyrelse der har tillid til os.

3) Bestyrelsens fremtidige sammensætning samt drøftelse omkring René Brandt samt Martin
Berthelsen.
Bo starter ud og fortæller at han i ny og næ taler med René Brandt. René har siddet i SAND Fyn
som suppleant. Han havde desværre for mange uheldige optrædener ved bl.a. at være truende i sin
adfærd. Han blev opfordret til at gå ud af udvalget, hvilket han gjorde. Men han fortæller folk på
gaden, at han stadigvæk er en del af udvalget. Han har fået at vide, at han er velkommen til at stille
op på ny i SAND hvis han ønsker dette, men Bo opfordrer til at udvalget besinder sig ved en evt.
valgsituation.
Martin Berthelsen er næste drøftepunkt. Martin har ikke været til et eneste møde siden sidste
generalforsamling. Der står i SAND Fyns vedtægter at man automatisk bliver smidt ud af udvalget,
hvis man er udeblevet fra møde i mere end 4 måneder uden afbud. Martin meldte bl.a. afbud ved
sidste møde i udvalget. Helle syntes ikke at det er i orden, at Martin ikke respekterer udvalgets
beslutninger, men samtidigt ikke deltager i møder. Kim fortæller at han savner referater fra alle de
møder, Martin har deltaget i. Kim vil gerne fortælle folk på gaden om Martins gode arbejde.
Bo beder bestyrelsen om at besinde sig, da der jo trods alt kun er en lille måned til
generalforsamling. Man kan tage stilling til Martins deltagelse der. Martin bedes yderligere selv
tage stilling til sin plads i bestyrelsen.
Da Isabella har trukket sig pr. dags dato stemmes der om en midlertidig formand. Alle stemmer på
Bo. Bo takker for tilliden og vil være midlertidig formand indtil generalforsamlingen.
Hans (kasserer, SAND Fyn) er for øjeblikket ikke disponibel. Jens D vælges som midlertidig
kasserer.
4) Budget: Vi har brug for kapital indtil vi forhåbentligt modtager § 18 midler.
SAND Fyn har en ”formue” fra Kulturmaskinen på 12.115 kr. hvilket er øremærket et arrangement
for hjemløse. SAND Fyn vil skrive til Kulturmaskinen, om deres tildelte kapital kan benyttes til
betaling til ”Boxit opbevaring for en enkelt måned. Dette vil Kim eller Bo undersøge.
Boxit rummet er opsagt pr. d. 31-12-2015
SAND Fyn vil ikke genleje lokalet og videreformidler indholdet af rummet til ”Projekt Husvild”.
Forinden vil SAND Fyn lave en gadeindsats og arbejde på at uddele de sidste ting fra rummet.
SAND Fyn regner med at modtage § 18 midler til udbetaling 01-02-2015 derfor udarbejdes i
nedenstående et 3 måneders budget (nov. – dec.- jan 16):
SAND ansøges om 2000 kroner til rejser og mødeaktivitet heriblandt diverse møder med
samarbejdspartnere såsom Kirkens Korshær omkring et fremtidigt arrangement for hjemløs på Fyn.
Derudover booking af mødelokale til generalforsamlingen samt forplejning samt eventuelle møder
på Store Dannesbo.
Afsluttende er der manglende betalinger for rejseaktivitet for Isabelle i forbindelse med deltagelse i
temadage samt Hjemløs til Hjemløs kursus. Beløb i alt på 172 km 2,05= 397,29 kroner. Isabella
spørger udvalget om de syntes at det er rimeligt at disse udgifter dækkes. Det syntes udvalget.
Isabella skal indsende kørselsbilag, og sekretariatet vil efterfølgende overføre for Hjemløs til
Hjemløs kursus. SAND Fyns egen kassebeholdning skal dække Isabella kørsel ift. Temadage.
5) Penge fra fagforeninger/§18 midler og evt. tilbagebetaling.
Vi bør kontakte implicerede parter og forklare dem omstændighederne omkring det eventuelle

underslæb. Der udarbejdes en standardskrivelse til 3 fagforeninger og beløbene vil blive defineret
yderligere. Ask har før spurgt, om han skal stå for denne korrespondance. Udvalget takker for
tilbuddet, men ønsker selv at ordne denne misere.
6) Evt:
Michella har haft problemer med at lægge referater på SAND Fyns hjemmeside. Dette log-in
problem er nu afdækket, og Michella vil lægge alle referater ind snarest muligt.
En beboer på Store D har afslået et tilbud på lejlighed grundet angst for at bo i området
(Vollsmose). Beboeren er grønlænder og kender ikke til det danske system. Kim har kendskab til
området/problemstillingen. René fortæller at man som offentlig gren af forvaltningen først må
træffe afgørelse, når de har oplyst sagen tilstrækkeligt. De skal også forinden fortælle borgeren, at
hun ikke har lov at sige nej. Er der dokumentation på dette? Gerth og Jens vil gerne være bisidder
for vedkommende.
Gerth fortæller, at han har været til sælgermøde på Odense herberg. Der kom en ansat og fortalte, at
kaffemaskinen var gået i stykker. Det var kedelige nyheder for de 20 sælgere samt 5 studerende.
Gerth sagde derefter ”så må jeg hellere lave mere kaffe”. Dette skulle han aldrig have sagt, for nu
har han karantæne for at komme på herberget i en måned. Gerth troede ellers kun at det var ved
vold eller trusler om vold, at man kan få karantæne. René anbefaler Gerth at få en skriftelig
begrundelse og eventuelt kontakte det sociale tilsyn syd:
http://www.socialtilsynsyd.dk/forside/whistleblower/

Bo takker for god ro og orden og mødet hæves.

Som referent
René Nielsen

