Referat af generalforsamling SAND Fyn på Store Dannesbo d. 18-02-2015
Til stede: Rie, Jens, Isabella, Martin, Steen, Richardt, René, Andreas, Stig, Jensine, Gert, Jan,
Michael, Bo, Hans, Michael, René, René E, Helle, Michelle, Kim, Lars, Jannick, Kenny, Bo, Anette,
Vibeke, Kent, Lotte. René N
Dagsorden:
1. Velkommen.
2. Valg af dirigent og referent
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Regnskabsaflæggelse
6. Godkendelse af budget
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter
10. Valg af revisor eller revisionsansvarlig
11. Eventuelt
1. Pia byder velkommen til generalforsamlingen.
2. René N fra sekretariatet vælges som referent. Steen vælges som ordstyrer.
Sarah vil gerne tage billeder til Facebook, og dem der ikke ønsker skal sige til.
Dagsordenen godkendes.
3. Valg af stemmetællere: Rie og Richardt vælges da de er uvildige.
Inden vi går videre i dagsordenen, vil Steen gerne præsentere SAND, hvor han sidder som
næstformand i hovedbestyrelsen.
SAND stod oprindelig for Sammenslutningen Af Nærudvalg i Danmark. I 1998 startede hjemløse
små beboerråd, da de mente, der var plads til forbedring på herbergerne. Man ønskede at den
viden de hjemløse havde blev samlet, og derfor blev SAND til de hjemløses landsorganisation i
2001. Siden er vi blevet høringsberettiget. Vi bliver altså taget med på råd, når der skal tages
beslutninger.
SAND er kun for hjemløse og tidligere hjemløse. En beboer spørger om der ikke er meget
udskiftning. Steen forklarer at vi har 14 udvalg, som de hjemløse kan ”hoppe” ind i.
Ud over de 14 udvalg, har vi en hovedbestyrelse, der sørger for at samle enderne.
Pengene til vores projekter og drift søger vi gennem § 18 midler fra kommunerne. SAND folk skal
ikke have penge op af lommen og eksempelvis sørger mange forsorgshjem for at betale billetten
til en komsammen, og SAND betaler resten. Derudover får mange dusør for at tage del i møder og
kurser. Vi arbejder også meget på at oprette beboerråd for at sørge for at I får indflydelse, og vi er
en vagthund ift. overgreb fra personale eller ledelse.
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Vi holder også mange kurser som vedrører hjemløshed. Eksempelvis har vi kurser i lovgivning,
bisidder og gældssanering.
Vi har også Temadage hvor vi mødes fra hele landet og arbejder ud fra et tema. Sidste år havde vi
”hjemfølelse” på programmet.
En beboer spørger til hvad § 18 midler er. Steen forklarer, at det bl.a. er klubber, organisationer,
der kan søge.
SAND er i øvrigt også på finansloven.
Vi har 5 ansatte i sekretariatet. De sørger for at hjælpe med vores projekter.
Jeg vil afslutte med at give ordet til
Richardt der står for SANDs Aktionsgruppe:
Hej jeg hedder Richardt. Jeg har været hjemløs siden jeg var 13 år. Jeg har været på landevejen i
11 år. Nu har jeg bolig, men føler mig stadig hjemløs. Vi kalder os de hjemløses fagforening, og
derfor er aktionsgruppen kommet til live. Vi tog eksempelvis til Viborg, da forstanderen fandt på
at en hjemløs var for velfungerende. Dagen efter sad vi i gågaden i Viborg og lave en sit-down
strejke, hvor vi fortalte borgerne om hjemløshed. Vi var også på Folkemødet på Bornholm, hvor vi
tog skyklapper på og et jakkesæt med et skilt hvor der stod ”politiker”. Mange måbede, og det gav
god respons.
Vi var også i Bruxelles, hvor vi lavede samme aktion.
Daniel døde desværre på Amager Torv fordi ambulancen ikke kom. Vi arrangerede et fakkeloptog
hvor 500 mennesker samles. Vi have suppe og fakler klar, og ud af det er der kommet et forslag
om en ambulance til socialt udsatte.
Vi var også i Mariager til en demonstration om mangfoldighed. Vi slog et telt op med et skilt hvor
der stod ”Byttelejlighed søges”. Det var et par rigtig fede dage, hvor vi fortalte om hjemløshed til
en masse forskellige mennesker.
Det at være i SAND har for mig været en stor gave. Jeg har haft rod i livet, men nu har jeg daglig
kontakt med mange mennesker, der kan støtte i et nyt netværk.
Steen giver ordet til Rie:
Jeg hedder Rie. Jeg kommer fra SAND Hovedstaden. Jeg var hjemløs i et år, hvor jeg var indlagt på
psyk. I den periode mistede jeg min lejlighed. Da jeg blev udskrevet, kom jeg på Solvang. Da jeg
havde været der i 4 måneder, begyndte jeg så småt at magte at tale med mennesker igen. Jeg
besøgte så SAND og fandt Kvindenetværket. Her er der en kvinde, der hedder June som er en
meget rummelig og omfavnende dame. June kan også give Netværksrådslagning. SAND er, som
Richardt siger, min nye familie, hvor jeg kan dele sorger og glæder. Vi har et fælles mål, nemlig at
gøre forholdende bedre for hjemløse. Jeg kan varmt anbefale SAND et besøg. Find os på
Facebook. Bare skriv SAND i søgefeltet.

4. Formandens beretning:
Pia tager ordet. Jeg vil starte med at sige at vi har haft et forrygende år. Vi har været på
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Tour de Boform. Vi var på ST D, hvor vi grillede og uddelte tøj og sandaler. Vi har givet
mange mennesker nyt tøj. Fremover uddeler vi tøj i Odense om torsdagen. Vi er også
bisiddere og hjælper eksempelvis med at søge lejlighed på kommunen. Vi kommer også
på Store Dannesbo og holder personalet i ørerne. Vi har også lavet et arrangement i
Kongens Have, hvor vi hyggede og grillede. Det har vi tænkt os at gøre igen. I december
lavede vi en event på Gråbrødre Plads. Her fik mange mennesker atter nyt tøj. Vi lavede
det i et samarbejde med Projekt Husvild. I år er vi også med til Brugernes Bazar i Kongens
Have. Det bliver den 28 august. Vi håber at I får lyst til at melde jer ind i SAND og tage del i
netværket og arbejdet.

5. Regnskabsaflæggelse:
Stig Sonne og Isabella fortæller om § 18 midler. 3000 fra Middelfart til et gadeprojekt. Der
er 1.804 kroner tilbage, som vi søger om at få overført til i år. Vi fik 22.937 fra
Kulturmaskinen til arrangementer for hjemløse i Odense. Derfra har vi brugt 9.698 kroner
kr til arrangementer i Kongens Have og på Gråbrødre Plads. Vi har 12.115 kroner tilbage
til at bruge i år.
Andre udgifter fordeler sig sådan: Transport fra hele året 6.198 kroner. Møder, foræring
og leje af lokale 1.006 kr. Kontorhold 134 kroner. Gaver 109 kroner. I alt 7.448 kr, som
blev dækket af nogle penge, vi havde stående fra tidligere år, samt et tilskud fra SANDs
Next Stop Job pulje på 1.598 kr.
6. Godkendelse af budget: det er svært, når man ikke endnu har søgt penge. Vi laver et når
vi har søgt penge.
7. Behandling af indkomne forslag: Ingen modtaget.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Vi skal nu have valgt medlemmer. Kan vi få nogle navne
på folk der ønsker at stille op.
Pia, Isabella og Jens blev sidste år valgt for 2 år, og er derfor ikke på valg i år.
Præsentation af de opstillede:
Stig Sonne: Jeg har været sofasurfer. Er startet i ungegruppen med Martin og har siddet i
Odense Udsatteråd og har været med til at lave Hus Forbi’s ”Red Røven Fond”.
René Esbersen har siddet 1 år som suppleant. Kom med i SAND første gang i 2010. Sidste
år mødte jeg Pia, der motiverede mig til at starte op igen.
Bo Skytte har været suppleant: Jeg synes gadearbejde er spændende. Har været til en del
af de arrangementer, hvor jeg kan møde en masse udsatte, og jeg har nydt det praktiske
arbejde, for eksempel at være med til at rejse teltene. SAND kan rumme en hjertesag, og
jeg håber, at vi kan få så mange som muligt med i SAND med mange forskellige
baggrunde. Vi skal løfte i flok.
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Gert Gedionsen: Siden jeg var 18 år har jeg været en foreningsmand. Jeg har startet et
politisk parti i Grønland og var afdelingsformand i et grønlandsk politisk parti. Jeg har
startet landsforeningen ”Det Grønlandske Sprog”. Jeg er også sælgerrepræsentant hos
Hus Forbi.
Lars Ostenfeldt: Vil gerne sætte fokus på unge hjemløse. Jeg har selv været hjemløs i 5 år.
Jeg ser mange unge gro fast i hjemløshed. Jeg er 25 år.
Martin Berthelsen: var næstformand og er på valg. Jeg har flg. Ansvarsområder: Placering
af hellesteder og koordinering af klager ang. varmestuer. Jeg er også i med i 2 af SANDs
arbejdsgrupper: Ungegruppen og Den Internationale arbejdsgruppe. Jeg skal snart til
Strasbourg, hvor jeg skal diskutere serviceloven og grundloven og et hav af andre danske
love og regler. Sammen skal vi afdække, hvordan vi internationalt kan blive bedre til at
hjælpe hjemløse.
Andreas Mathiassen: Jeg var sekretær i bestyrelsen. Jeg har været hjemløs i sammenlagt 3
år. Jeg har et par problemer ligesom alle andre, men jeg giver ikke op. Jeg er med i SAND,
da jeg ved at der er problemstillinger som jeg kan være til at løse.
Kim Birk Hoffmann: Da jeg på et tidpunkt var nede, mødte jeg én fra SAND som jeg delte
en kop kaffe med, og han gav mig tips til en masser regler, som jeg ikke vidste noget om.
Det hjalp mig faktisk. For et år siden blev jeg skilt og har kæmpet med at finde en bolig
siden. Jeg kan godt forstå, at mennesker opgiver undervejs. Jeg plejer ikke at være en
pivskid, men jeg synes det er hårdt. Så min motivation for at komme ind i SAND er at
hjælpe andre der har det hårdt.
Michella Sibbersen: Jeg er 27 og er på 2. år uden at have et sted at bo. Jeg læser til
socialrådgiver. Jeg brænder for at hjælpe mennesker, og mit ønske for fremtiden er at
hjælpe mennesker, der har det hårdt. Jeg vil tage mine erfaringer med mig videre, og der
vil jeg hjælpe andre der står uden for samfundet.
Vi kan hver stemme på 7 personer, og man må gerne stemme på sig selv.
Stemmerne fordeler sig således:
René 14 stemmer
Bo 19 stemmer
Martin 14 stemmer
Andreas 14 stemmer
Kim 16 stemmer
Michella 20 stemmer
Lars 20 stemmer
Gert 12 stemmer
Hans 20 stemmer
Valg af suppleanter: Ikke relevant, da bestyrelsen konstituerer sig selv.
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9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig: SANDs sekretariat vælges.

10. Eventuelt: Lars siger tak for en spændende dag. Andreas spørger hvornår vi mødes. Vi
mødes inden for 14 dage og vi gør det på store Dannesbo.
Steen fortæller at der d. 31 marts er hovedgeneralforsamling. Kig efter plakaterne.

Som referent
René Nielsen
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