Fælles SAND d. 20/8 2020
Præsentationsrunde:
Bo, Sundholm
Rikke, SAND Fyn
Harald, SAND Nordjylland
Kim, Potentialehotellet
Hans, SAND Sydfyn
Jensine, SAND Trekanten
Linette, SAND Storstrøm
Robert, SAND Storstrøm
Murtaza, SAND Fyn
Camilla, SAND Fyn
Tage, SAND Østjylland
Ewald, SAND Østjylland
Jane, SAND Østjylland
Rani, SAND Nordsjælland
Miyagi, SAND Nordsjælland
Christian, SAND Nordjylland
Lars, SAND Nordjylland
Karin, SAND Vestjylland
Susanne Moos, SAND Nordvestsjælland
Ann, Nordvestsjælland
Lasse for Fred, SAND Sydfyn og Bænk til bolig.
Dennis, SAND Fyn
René Nielsen, udviklingskonsulent i SAND, juranørd og bisiddertovholder.
Lea Lütken fra Projekt Udenfor Aarhus
Tobias fra sekretariatet
Nancy fra sekretariatet (referent)
Oplæg af Lea Lütken fra Projekt Udenfor Aarhus - oplæg kommer i særskilt dokument
Nyt fra SAND udvalgene:
Nordjylland: Mistet to medlemmer. Arrangerer Udsattedag på lørdag d. 24/8 på Aktivitetspladsen
ved havnen for 5. gang, hårdt arbejde, men det er lykkes at skaffe god musik og en komiker.
Vestjylland: Skulle haft møde i dag, men aflyst pga. Fælles SAND. Har et par nye medlemmer i
kikkerten. De vil til at deltage i beboermøde på Skovvang fremover.
Østjylland: Vi glæder os til Brugernes Bazar og festugen med debatter omkring de unge og de
ældre.
Trekanten: Invitation til alle fra Trekanten til at besøge Kulturnatten i Kolding d. 23/8 og hjælpe til
i SAND Trekantens stand og brede det gode budskab om SAND ud.

Sydfyn: Intet nyt
Fyn: Meget stille og roligt og Brugernes Bazar meget snart, hvor vi alle samles. Formanden har fået
arbejde!
Nordvestsjælland: Ann har svært ved at råbe folk op på Toften og få dem med til at deltage i
aktiviteter. Problematik på Toften om, at man ved indskrivning skal skrive under på, at man vælger
kosten til. Lovbrud – så det går vi videre med i samarbejde med René. Moos skal med på
beboermøde og fortælle om SAND. Varmestuen i Slagelse møder dagligt ind til sovende hjemløse
på gaden, en ting vi også skal drøfte på et bestyrelsesmøde. Bemandingen i udvalget er meget on
and off, men pæn tilslutning og det er vi glade for! Netværket for kvinder går i luften d. 12/9 i
Slagelse!!
Nordsjælland: Var til Grønlandsk nationaldag i København. Bestyrelsen har været ramt af sygdom
og andet der har gjort udvalget sårbart, men det er jo vilkåret for de folk vi arbejder med. Der
begynder at være en åbning på Skansegården. Har kontakt til Blå Kors i Humlebæk og andre
steder, så der foregår lidt hele tiden.
Storstrøm: Det går ikke særlig godt, har ikke kontakt til de andre medlemmer i udvalget. Robert
har fundet tre personer på varmestuen der gerne vil med. Robert føler, han er blevet klogere på
bestyrelsesseminaret og har fået hjælp af Rani til at udvælge relevante politikere i udvalgets
område, som skal kontaktes. Feriecampen var super god.
Hovedstaden: Stille sommer. Kim Allan er i gang med at invitere Nordisk Råd på besøg og tale om
integrationsydelse. De har søgt §18 midler. I gang med at lave boformsrunde som et lille rejsehold.
Nyt fra boformer:
Miyagi bor i et tilbud under Trollesbo
Kim fra Potentialehotellet (forsorgshjem for unge mellem 18-30 år.): Der har været en del
udskiftning pga. forstander og personalebøvl. De har modtaget en donation fra Metallica, som skal
bruges på trivsel og startpakker til de unge, når de skal ud og etablere sig selv.
Bo fra Sundholm: Den gamle institution består på trods af, at beboerne forsøger at brænde den
ned. Masser af vejarbejde som larmer hele dagen plus skolen ved siden af som skal renoveres,
som støjer, og om natten larmer beboerne. Der kommer et stofindtagelsesrum på Sundholm efter
samme princip som H17, men med fagpersonale. René ved det går ad helvede til på natherberget
pga. manglende ressourcer og personale.
Ann fra Toften: Det går rigtig godt. Vi har haft beboere, som har været utilfreds med salg af
stoffer, da vi er en del der har haft problemer med stoffer og ønsker ikke stoffer omkring os.
Ledelsen er opmærksom på det og ønsker hjælp fra beboerne til at ”afsløre” de folk som sælger
stofferne. Samarbejdet med ledelsen er i det hele taget blevet bedre. Der er sommerfest på
Toften i morgen.

Moos supplerer, at den nye forstander knokler for at rette op på Toften igen og samarbejder rigtig
meget med SAND omkring det.
Nyt fra Hovedbestyrelsen: Rigtig godt bestyrelsesseminar. Vi talte om at få mere politisk
indflydelse. For nylig har der været et møde med den nye socialminister Astrid Kragh. Vi skal være
bedre til at kontakte de lokale politikere og gøre dem klogere på hjemløshed ude i udvalgene.
Ewald foreslår til de nye, at man på hjemmesiden kan se et lille portræt af
hovedbestyrelsesmedlemmerne (også på facebook).
Bænk til Bolig: Den unge borgmester i Svendborg vil gerne mødes, og Lasse for Fred kunne godt
tænke sig at invitere Lea (Projekt Udenfor) og den nye Camilla til mødet.
Generel info fra SAND:
Der er Grønlandsk konference d. 9/10 som arrangeres af Rådet for Socialt Udsatte.
SDS (sammenslutning af socialrådgiverstuderende) vil rigtig gerne have et samarbejde med de
lokale udvalg om at komme på skolerne rundt i landet og fortælle om SAND og hjemløshed. Når
det er muligt, vil René og Nancy deltage og fortælle om det at arbejde som socialrådgiver i
hjemløsefeltet.
Vi venter spændt på hvad den nye regering har af holdning til at fjerne selv-henvender-princippet
og i stedet lægge indskrivning på boformer ind til kommunen, hvilket SAND er stor modstander af!
Den internationale gruppe har lige været i Tyskland, hvor de har diskuteret fattigdom og
hjemløshed.
Næste onsdag er der Brugernes Bazar. I år har vi ikke den lille skranke med flyers, lighter og andet.
I stedet har vi en speed-bisidder session, hvor man kan blive vejledt på rette vej. Vi har også et
spejlkabinet og gæt en smag på jelly beans. Der er ikke plads til tasker og andet i teltet, da teltet
skal bruges som aktivitet.
Tour de Boform: Campingvognen ruller land og rige rundt fra d. 9/9 og 3 uger frem til besøg på
forsorgshjem. Tobias ringer op til de lokale udvalg som skal inddrages i besøgene. Følg med i
SAND´s facebook gruppe.
Solstrålehistorier:
Karin: Er ret ny i SAND og syntes det er fantastisk at have været med til både tillidsmandskursus og
bestyrelsesseminar.
Ann: Har gigt i hele kroppen og har nu fået en masse hjælpemidler nu J
Ewald: Vi har fået doneret en værktøjskasse med boremaskine og andet, så vi har mulighed for at
rykke ud og hjælpe med at få etableret folk i lejlighed/bolig.

Rikke: Er gået i gang med at få lavet tænder.
Dennis: Har fået arbejde.
Robert: Dem han har fået med i udvalget syntes Robert har lært dem mange ting.

