Referat af bestyrelsesmøde i SAND Storstrøm, K16, d. 3.09. 2015
Til stede: Kurt Andersen, Felix Rasmussen, Jonas Lauersen, Lars, René B Nielsen, Susanne
Larn, Robert (gadehjemløs), Tanja, Kristian (fra Marskgården), René Larsen, Brian Larsen.
Fra sekretariatet: René Nielsen. Fra hovedbestyrelsen: Steen Rosenquist.
Gæst: Kent Nielsen, tidligere socialarbejder og forstander som ønsker at starte et nyt herberg i
området.
René Nielsen fra sekretariatet vælges som referent, og Jonas vælges som ordstyrer.
Præsentations runder:
Kurt G Andersen: formand i SAND Storstrøm samt med i hovedbestyrelsen.
Steen: landsformand i SAND.
Jonas: med i UngeCrew og all time sej gut.
Felix: bor på Saxenhøj nærmere betegnet på Mariannelund som er § 85 huse i et
længerevarende forløb. Jeg giver det samme i husleje som et værelse på højen. Jeg er
beboerformand og med i SAND Storstrøm, og jeg har sammen med Leif startet
Hjemløsepartiet. Jeg er også Ungdomsambassadør, jeg brænder for at hjælpe unge og har
arbejdet med dem
Lars: bor her og er medlem af Storstrøm.
Susanne: er med i SAND Storstrøm
Kristian: er nytilkommet og ønsker at være med i SAND.
Tanja: er kommet sammen med Kristian og fik lidt at vide om UngeCrew, som hun er kommet
for at høre mere om.
Brian Larsen: er 26 år. Netop flyttet til Næstved
René Larsen: er med i Storstrøms bestyrelsen.
Robert Hansen: er formand for udsatte rådet i Næstved. Tidligere medlem i Storstrøm. Robert
er også kommet for at hjælpe til med UngeCrew og vil gerne med ind i andre ting.
René B Nielsen: er presseansvarlig i SAND Storstrøm og med i udsatterådet samt Hus Forbi
sælger.
Kent Nilsen præsenterer sig selv og sit projekt: Jeg er uddannet pædagog og har været det i
uhyggeligt mange år. Jeg har altid arbejdet med børn og unge. Først klubber, dernæst døgn
institutioner, hvor jeg var forstander. Nu har jeg lavet mit eget firma der hedder Akutholdet.
Vi modtager hovedsagligt 16-17 årige, hvor de unge har fået en dom eller ikke kan rummes på
almindelige opholdssteder.
Jeg har også været på Sønderskovshjemmet i en kort periode. Her fandt jeg ud af, at jeg skulle
skifte arbejdsområde til noget, der gav mere mening for mig.
Jeg har en idé omkring Sigerslev kaserne, som ville være ideel til forsorgshjem. Jeg fik
desværre mail i forgårs om at stedet er sat til salg. Nu er jeg lige sat til tælling, men jeg
fortsætter ufortrødent. Jeg hører nemlig, bl.a. Fra SAND, at der er et stigende behov for
herberger. Særligt i Stevns og omegn.
Felix bryder ind og forklarer at han syntes at det er ærgerligt, at Kent ikke retter tilbuddet ind
til de unge under 30 år.
Steen bakker 100 % op om Felix’ udtalelser. De unge bliver ødelagt af herberger, og de unge
kan ikke rummes i de traditionelle tilbud

Lars byder ind med sine betragtninger. Lars siger at man bør besinde sig og ikke lave
sikringsanstalter. Felix fortæller, at en ung knægt hurtigt gik ned med flaget, fordi
herbergerne ikke er gearet til at løfte en ung videre.
Jonas: jeg er 26 år og har boet på herberg i 6 år. Jeg har boet på Saxenhøj i 1 år. Jeg holder mig
for mig selv for ellers trækker de andre mig ned. Jeg får da mine ture en gang i mellem. Men
jeg retter hurtigt op. Jeg er opvokset med en mor der var psykisk syg, så jeg ved at man skal
tage fat i sig selv og gerne hurtigt. Før i tiden var der aktivitetstilbud på ”Højen”, men nu er det
nedlagt. Rigtigt ærgerligt syntes jeg for det gav mig et indhold og rammer.
Felix fortæller at han er stor fan af forvalterboligen på Saxenhøj, da de unge fik en
medarbejder til at være en slags navigatør i systemet og sørgede for en håndholdt indsats til
de unge. Der skal også være mulighed for selvstændig livsførelse, hvilket René bemærker også
står beskrevet i ”Lov om Socialt Tilsyn”. Felix siger også, at man bør samarbejde med
civilverdenen og det private erhvervsliv, således at den hjemløse kan reintegreres i samfundet
på ny. Derudover bør der være fokus på udslusning samt en udgående indsats fra personalet,
måske via en CTI/ICM indsats.
Jonas syntes også at de unge bør holde sammen, forstået på den måde at de eksempelvis kan
deles om opgaver, såsom madlavning.
Der er delte meninger om personalets indsat eller velvilje til at støtte op om
brugerinddragelse og aktiviteter. René fortæller, at personalet i stigende grad er underlagt
empiriske krav fra kommunen, mens andre fortæller at personalet ikke virker til overhovet at
være interesseret.
Vi taler om antallet af hjemløse. Vi er alle enige om at der er kæmpe mørketal i forbindelse
med hjemløsetællingen. Særligt blandt de unge, der sofasurfer.
Jonas siger at man bør have fokus på det forebyggende element. Særlig anbragte børn skal
have fokus. En mentor ordning ville være fin.
Kurt Byder velkommen, og vi går over til dagsordenen.
1: Godkendelse af sidste mødereferat
Fremadrettet skal referat udsendes en uge før bestyrelsesmøder. Det sørger Kurt for. René
forklarer at mange udvalg udarbejder referat, som sendes til et par stykker i bestyrelsen
dernæst til Susanne fra sekretariatet. Dernæst blivr det lagt på hjemmesiden.
René forklarer i øvrigt at SAND er brugerstyret og derfor har udvalget selv mulighed for at
lægge på hjemmesiden. Måske skulle udvalget tænke i en IT-ansvarlig!!!!
I den forbindelse drøftes det, at hjemmesiden skal opdateres ift. medlemmer og referater.
Kurt udleverer referat fra sidste møde. Referatet drøftes.
SAND folk der er fulde diskuteres. Vi er enige om at man ikke drikker i SAND tøj. Felix siger at
mange til Brugernes Bazar drak eller røg, og han syntes ikke det er i orden, når vi
repræsenterer udsatte mennesker og gerne vil tages alvorligt. Steen fortæller at netop dette
emne er et tilbagevendende problem som tages op på næstkommende
hovedbestyrelsesmøde. Man bør trække sig væk og have sit forbrug. Men vi skal huske at vi er
en bruger organisation, og mange af vores medlemmer har et misbrug eller et forbrug, og vi
SKAL kunne rumme vedkommende alligevel. I værste fald skal vi blot bede folk om at gå hjem
og sove den ud eller skifte tøj.
Referatet godkendes.

2: Valg af ny næstformand
Flg. stiller op:
Felix Rasmussen: Jeg vil have et fokus på de unge samt et tværfagligt fokus. Jeg er mægtig
interesseret i at personalet på boformer udviser god menneskelig behandling og god
pædagogik.
Susanne Larn: Jeg vil gerne tilbyde min hjælp ift. at skaffe sponsorater til SAND samt kalde ind
til møder
René B Nielsen: Jeg vil kæmpe for de unge og få dem væk fra gader og herberger, samt sørge
for at de får al den hjælp, for at de kan komme videre.
René Larsen: Jeg stiller op for at støtte formanden alt hvad jeg kan.
Stemmesedler uddeles og stemmerne fordeles således:
Felix 5 stemmer
Susanne 1 stemme
René N. 3 stemmer
René L 2 stemmer
3: Valg af ny sekretær.
Dette hverv deles mellem Susanne og Jonas.
4: Valg af ny kasser.
Brian Jørgensen vælges enstemmigt. Kristian vil gerne hjælpe til ved behov.
Nye medunderskrivere i banken: Brian Jørgensen, Kurt G. Andersen, René B Nielsen. Det er
dog kun nødvendigt med 2 medunderskrivere ad gangen.
Der skal ske en overlevering fra C.C til den nye kasserer.
Kurt indhenter tomme bilagssedler fra sekretariatet.
5: Ny afdeling UngeCrew
Jonas fortæller at UngeCrew er inddelt i Region Sjælland, Fyn og Jylland. Olaf og Ravn er valgt
som tovholdere fra Sjælland, og de bør indbydes til boformsbesøg i Storstrømsområdet.
Felix indskyder, at man bør holde UC møder hvor de unge er. Derfor bør man besøge
herberger, væresteder og lignende. En problemstilling bliver det økonomiske aspekt if.t.
opsøgende arbejde. Derfor vil Felix foreslå at dette drøftes på hovedbestyrelsesmøde, om
hvorvidt at denne udgift delvis skal dækkes af SAND land, for derved ikke at belaste de lokale
udvalgs økonomi unødigt.
Robert fortæller at udsatte rådet i Næstved er indstillet på at hjælpe til. Og tak til 2 x René for
at hive et par unge mennesker med til mødet.
René fortæller at det landsdækkende medieprojekt i UC har første workshop d. 24 september
klokken 11.00 i København. Der er allerede udarbejdet pjece og plakat til uddeling.
Jonas siger at vi skal huske at fortælle forvaltningen eksempelvis jobcentre om
medieprojektet.

Husk at SANDs UngeCrew SKAL bestå af unge under 30 år, som er nuværende eller tidligere
hjemløse.
Der findes også ungdomsambassadører over 30 år, men de skal ikke nødvendigvis deltage i
møderne og har ikke stemmeret.
6: Eventuelt
Boformsbesøg
Hjemløsefest
Udsatterådet ønsker at holde hjemløsedag i Næstved. Næste hjemløsedag vil være 7 maj 2016
og SAND må meget gerne dukke op med campingvogn og Sandmedlemmer og sekretariat.
Felix ønsker at alle medlemmer får indsigt i regnskab og vedtægter som udskrives og
medbringes på næste møde. Dette vil Kristian stå for.
Steen opfordrer til at alle løfter i fælles flok omkring § 18 ansøgninger. Hav særlig fokus på
transport penge til boforms besøg og bisidderopgaver. René sender inspiration til Kristian fra
tidligere ansøgninger.
Kurt hæver mødet og takker for god ro og orden.
/René Nielsen

