SAND Bestyrelsesmøde d. 9.12.15
Deltagere: Bo Skytte, Eluf Harring, Leif Jensen, Steffen Jensen, Christina Strauss, Flemming Meder, Ask
Svejstrup (ref.)
Afbud: Kurt, Steen, Harald, Bettina, Rie
Der er kun 2 valgte til bestyrelsen. Resten er observatører for deres udvalg. Bestyrelsen er ikke beslutningsdygtig.
Christina fortæller, at der er lavet et nyt Herberg i Århus. Det har 7 pladser. Den første er flyttet ind i mandags.

Dagsorden
1.

Vedtægtsdiskussion
Eksklusion af SAND folk – opfølgning på Fyn sagen
Siden sidste møde har Ask studeret SANDs eksklusionsparagraf. Den giver mulighed for at ekskludere folk, hvis
SANDs bestyrelse mener et udvalgsmedlem har gjort noget, der sætter SAND i et dårligt lys, som f.eks. at tage af
kassen. Vedkommende har krav på at blive hørt, dvs. få lov til at fremlægge sit syn på sagen på et
bestyrelsesmøde. Og vedkommende har i tilfælde af eksklusion krav på at få afgørelsen prøvet på den
førstkommende generalforsamling. Dvs. SANDs bestyrelse har det redskab de efterlyste på sidste
bestyrelsesmøde.
Ask advarer dog mod at bruge det. Vi skal huske på at SAND udvalgene er medlemmer af SAND, mens det er
enkeltpersoner, der er medlemmer af udvalgene. På den måde har vi overladt det personlige medlemskab af
foreningen til udvalgene og skal derfor kun blande os i nødstilfælde.
Steffen mener, at det er lige hårdt nok at ekskludere folk. Det var også det, der var stemningen på sidste møde.
Eluf supplerer med at sige, at deres udvalg synes det var en grov måde at gøre det på. I Århus har man også
diskuteret sagen. Der var både for og imod en eksklusion.
Vi diskuterer sagen yderligere og snakker frem og tilbage.
Vi konkluderer at begge de involvererede parter i sagen har trukket sig fra SAND Fyn. Dermed er sagen lukket i
nogenlunde mindelighed og vi må konstatere, at det har haft en negativ konsekvens for begge to.
Udvidet stemmeret til gadehjemløse
Ask har sendt et skriv på to sider til bestyrelsen. Han uddeler det også til mødet. Ask fremlægger de 2 nye
modeller og fortæller hvordan det er i dag.
Vi skal huske på at SAND ikke har personlige medlemsskaber. Det er udvalgene, man som person er medlem af,
mens udvalgene er medlem af SAND. Det vil derfor være unaturligt, hvis man fratager SANDudvalgene
stemmeretten og overdrager den til enkeltpersoner. Dette vil ske, hvis man giver alle hjemløse stemmeret på
SANDs generalforsamling.
Leif og Flemming mener, at gadehjemløse er mere nomader end andre. Derfor vil det være svært at tilknytte dem
et enkelt udvalg.
Vi diskuterer muligheder og begrænsninger i de forskellige modeller. Alternativ 2, hvor alle har stemmeret, har
flere ulemper end fordele, er der ikke stemning for.
Vi snakker om, at det er vigtigt at få gadehjemløse med i de lokale udvalg. Christina og Flemming har gode
eksempler på at det kan lade sig gøre at få gadehjemløse med. Man skal bare finde en opgave, der passer til
dem. Og hvorfor skal man ikke stille krav til gadehjemløse om, at de kun kan få stemmeret gennem deres lokale
udvalg? Svaret på det er, at vi på et tidspunkt gerne ville lokke flere gadehjemløse med til generalforsamlingen.
Derfor har vi lavet en model, hvor 1-2 gadehjemløse fra hver regioner kan stemme på SANDs generalforsamling.
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Vi beslutter at hvert udvalg går hjem og diskuterer de tre modeller. Emnet tages op på næste møde hvor vi
forhåbentlig er beslutningsdygtige.
Vi snakker om, at der er ved at være stoppet til på alle boformer. Stenpladsen i Svendborg er fyldt op. Ask lover at
sende Flemming og Steffen noget på skrift om, at man skal sikre at hjemløse kommer ind på et andet
forsorgshjem, hvis der ikke er plads på det lokale.
2.

Opfølgning på punkter fra sidste møde
Bestyrelses portrætter
Bo synes ikke det er formålstjenesteligt at der laves et portræt af ham, da han måske træder ud til januar når der
vælges en ny bestyrelse på SAND Fyn.
Sofie ringer til Flemming og interviewer ham. Leif, Eluf og Christina får lavet deres. Jeg sender skabelonen rundt
igen med referatet.
Ungegruppens formål og samarbejde med udvalgene
Der er møde på lørdag. Her vil Steffen sørge for, at de arbejder videre på at definere ungegruppens formål og
samarbejde med udvalgene. Bo spørger til formålet med ungegruppen, hvorpå Steffen svarer, at vi skal bruge
ungegruppen til at få folk med i de lokale udvalg. Det skal være naturligt, at de unge er en del af det lokale udvalg
og ikke ”bare” er med i ungegruppen – den går ikke. Der er meget fokus på unge. Vi behøver ikke at skabe mere
fokusering.
SAND mailadresser til alle udvalg
Ask har ikke fået fat i IT manden for at spørge ind til mulighederne. I hører nærmere.
Sammenlægninger af udvalg
SAND Vest er klar til at blive slået sammen med SAND Nordvestjylland. De er til gengæld mere tøvende og
udbeder sig betænkningstid. SAND Århus og omegn har talt med SAND Østjylland. Det er Christina der har talt
med Jette. Jette vil meget gerne have hjælp.
Vi snakker om fordelen ved at lægge udvalg sammen. Flemming havde fået den opfattelse at Sydfyn skulle
nedlægges og overtages af SAND Fyn. Det har aldrig været planen, at man skal lægge udvalg sammen mod
deres vilje. Der skal være enighed om det i begge udvalg. Flemming vil meget gerne samarbejde med SAND Fyn,
men han ser ikke umiddelbart et behov for en sammenlægning. Det skal der måske laves en model for.
Bo siger, at SAND Fyn har tilbudt Sydfyn at samarbejde. De vil meget gerne være med til at besøge
yderområderne. Han kan godt se at Sydfyn måske vil blive taberne i en sammenlægning, fordi SAND Fyn vil have
en tendens til at fokusere på Odense. De snakker om at lave et fælles møde. Ask foreslår at man inviterer en eller
to fra naboudvalget med til bestyrelsesmøderne. Det lader det til, at man vil gøre på Fyn.
SAND Århus og Omegn arbejder på at få hjulpet SAND Østjylland. Der er også tale om at man kan overtage dele
af deres område. F.eks. Odder, som ligger meget tæt på Århus.
Har udvalgene sikre måder at forvalte deres penge på?
I Århus er det Ove fra Værestedet der har styr på pengene. Der skal være to fra bestyrelsen, der skal skrive under
på, at de skal have penge til det ene eller det andet.
På Sydfyn kan man ikke få adgang til banken. Adgangen til pengene ligger hos nogle andre og skal overdrages til
Flemming og en anden. Det skal der findes en løsning på. Fyns penge står på en konto som SANDs sekretariat
holder styr på. Der skal også to underskrifter på for at få udbetalt penge. Det kunne evt. også være en løsning for
SAND Sydfyn.
SAND Sydfyn skal have søgt penge. Det hjælper SANDs sekretariat med. Flemming finder ud af hvordan og
hvornår man søger midler i Faaborgmidtfyn og Svendborg Kommune. Derefter kontakter han Ask, som hjælper
med at skrive dem.
I Esbjerg er kontoen lukket, indtil kasseren afleverer nogle papirer i banken. Steffen synes det er lidt kaotisk. Det
skal der ryddes op i.
I SAND Nordvestjylland vil de gerne have, at Susanne bestyrer deres bankkonto. Det forhindrer forhåbentligt, at
der er nogen der får penge til noget forkert.
SAND Vestjylland får hjælp af Skovvang til at holde styr på kassen. Der har aldrig været nogen problemer.
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3.

Økonomi
Regnskab første 3. kvartaler og overblik over næste års midler
Ask gennemgår regnskabet. Det passer godt med budgettet. Der skal søges om at bruge 50.000 på en anden
måde en budgetteret. Det er vores veteranklub, der ikke er blevet til noget endnu. Vi vil søge om at få lov til at
bruge pengene på tryksager.
Ask gennemgår budgettet for næste år. Det ser nogenlunde ud som sidste år. Der er dog afsat penge fra arven til
en socialrådgiver.
Vi diskuterer hvad kvinderne får ud af at være med i kvindenetværket. De får en fornuftig sjat penge. Ask sender
noget af det, han har sendt til ministeriet, til bestyrelsen. De siger meget om hvad kvinderne får ud af det i forhold
til at styrke deres sociale netværk og om deres lyst og evne til at komme videre i livet.
Rie har gerne villet, men ikke kunnet komme og kigge bilag. Leif kommer og gør det. Han aftaler med Susanne
hvornår det passer.
4. Næste møder
d. 26. januar 2016, kl. 10.30 – 15. i Odense. Vi reserverer også d. 23. marts. Hvis der kommer forslag, der skal
behandles på generalforsamlingen ugen efter, indkaldes vi. Der er GF d. 29. marts i Odense.
5. Evt.
Christina fortæller at Tre Ege er blevet helt forfærdelig. Deres mad er noget vakuumpakket noget. De sælger også
mad fra Fødevarebanken til overpriser til hjemløse.
Der har ellers været gode traditioner for god mad på Tre Ege. De har haft gæstekokke, der lavede god mad med
beboerne og motiverede beboerne til at hjælpe til. De har også taget dusørarbejdet væk fra køkkenet. Der er kun
opvasken tilbage. Maden er også kun noget, der skal varmes op.
Til gengæld har Østervang fået et godt køkken igen. Ændringer er sket efter der er kommet en fælles centerleder.
Han har trukket en masse ressourcer ud af Tre Ege og over til Østervang.
De har fået en ny leder på Nordbyen, som Christina synes godt om.
Christina har holdt oplæg for Udsatterådet om behovet for alternative plejehjemspladser (§ 108). Hun brugte to
forskellige cases; en 70 årig kvinde, der bor i Kilden og en mand med en række sygdomme, som ikke er i stand til
at klare sig selv. Han har været misbruger siden han var 8 år. Rådet besluttede sig for at lave en indstilling til
Kommunen om at lave nogle pladser. Der er ingen pladser i Århus i dag.
Det eneste alternativ til en boformsplads, der findes er de skæve boliger – Kilden – v. Østervang. Der er kun § 85
bostøtte.
Leif fortæller at Fødevarebanken har slået sig op i Kolding.
Steffen er ked af at der igen har været snot på Facebook. Bl.a. har Steen kastet med mudder, da Isabella skrev
hun trak sig. Det gjorde hun på en pæn og sober måde. Det gør at folk ikke gider være med i SAND. Det er
unødvendigt at vi bruger så meget tid på det.
Vi skal tænke os mere, om før vi skriver noget offentligt. Det kan meget let skade os eller få folk til at trække sig fra
SAND. Det er også irriterende, at der går så meget tid på at høre på sure folk og skulle læse sig igennem så
meget lort.
Vi tager punktet op på næste bestyrelsesmøde. Her behandler vi samtidig en klage over Steen, som Isabella har
lavet.
Flemming foreslår at Kvindenetværket informerer menige SAND medlemmer om hvad der sker, så de kan
reklamere for deres arrangementer og bruge det aktivt til at give de hjemløse kvinder han møder, en mulighed for
at deltage. Christina siger, at man altid kan finde arrangementer på SANDs kalender på hjemmesiden. Hun
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opfordrer til at Flemming altid har Junes nummer på sig, så han give det til de kvinder han møder. June tager sig
altid godt af folk. Hvis der er kvinder, der er lidt nervøse for at dukke op, kan June også finde på at hente folk ved
toget eller finde en anden brugbar løsning.
Flemming synes ikke han er blevet informeret tilstrækkeligt om, at der sker noget i SAND Sydfyn. Han har nu fået
fat i Steen og kommer ned og er med. Han vil bare gerne vide det lidt tidligere.
Christina forudser, at der kan blive lidt ballade til Fælles SAND møde. Bl.a. er der mudderkastning i Aalborg. Det
gider vi ikke bruge tiden på. Det skal vi forsøge at forhindre. Det bliver for pinligt.
Vi snakker om at Hus Forbi fylder 20 næste år. Der bør SAND vel give HF en gave?
Christina mener hun mangler en periode med tlf. penge i sommeren/efteråret.
Temadage. Der skal følges mere op på temadagene lige meget hvilket emne vi får. Sidste års model hvor de
studerende skulle følge op, virkede ikke. Det er ærgerligt at de mange gode ideer ikke bliver til noget.
Eluf foreslår at det teaterstykke Steen er med i opføres til temadagene.
Leif nævner veteranklubben igen og rykker Ask lidt i øret.
/Ask 9.12.2015
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