Referat af bestyrelsesmøde i SAND Nordjylland d. 20-08-2015
Tilstede: Christina, Fnug, Marianne, June
Fra sekretariatet: René
Gæster: Mike, Jan
Afbud fra Harald.
1: Ekstraordinær generalforsamling afholdes d. 07-09-2015 klokken 18.00
2: Hvordan står det til med Udsatterådet? Vi afventer Haralds beretning på
generalforsamlingen.
3: Udsattedag i Ålborg d. 29-08-2015:
Christina og Fnug melder sig under fanerne og vil gerne stå i SANDs bod og dele pjecer ud
samt at give hr. Og fru Danmark et nuanceret billede af hjemløshed. Harald har styr på
detaljerne omkring dagene og han vil snarest sende info ud omkring dagen ang. timeplan.
Fnug siger at Hus Forbi har en trailer stående på Svenstrupgaard (et mobilt hus), så hvis
campingvognen ikke kommer, kan Fnug skaffe trailer.
Christina laver plakat om udsattedagene og hænger op på Svenstrupgaard. René anbefaler at
der arrangeres transport evt. med betaling fra aktivitetskassen.
4. Eventuelt:
Bestyrelsen, rollefordeling og oplæringsdage: Arranger evt. bestyrelsesseminar for
Nordjylland på 2 dages varighed, hvor man udarbejder årshjul og underviser hinanden i
eksempelvis at indkalde til generalforsamlinger.
Måske skulle man overveje en mini Tour de Boform og i fælleskab arrangere denne. Måske
kunne den sættes i værk i december måned med dertilhørende jule-bingo og småkager. Sagt
med andre ord: Bestyrelsen trænger til at finde et fælles projekt.
Christina foreslår at der laves et arrangement på Svenstrupgård med Musik og Grill. Christina
spørger ang. budget. René siger at bestyrelsen kan regne med at bruge 1500 kroner til
arrangementet. Såfremt udvalget ikke har økonomi, må bestyrelsen gå i dialog med Ask
omkring tilsendelse af Next Stop Job penge.
Hvad med lidt Facebook liv spørger René. SAND Nordjyllands interne Facebook gruppe til
medlemmer står lidt stille og både Christina og Fnug er blokeret. Dette beder vi Harald
afdække. Ring evt. Til Sofie.
Christina ønsker at se regnskabet. Christina har forstået at SAND Nordjylland ikke har flere
penge på kontoen. René fortæller Christina at det er en misforståelse, og at de ikke skal holde
sig tilbage mht. arrangementer.
Beboerråd: Bliver møderne afholdt og er der en SAND repræsentant tilstede?
Christina beretter at der IKKE er SAND repræsentanter tilstede. Fnug supplerer med, at der
kun er 2 beboere i rådet. René spørger hvorfor. Christina fortæller at der ikke er tilslutning,
samt at beboerrådet ikke kommer igennem med aktiviteter. Der er samarbejdsvanskeligheder

i beboerrådet hvilket gør at gnisten hurtigt forsvinder. René spørger hvad personalet gør ved
det? Ik en skid er svaret. Benny Sørensen (afdelingsleder) virker ikke til at have lyst til at der
findes et beboerråd og virker irriteret når SAND kommer. Derimod er den nye forstander
venligt stemt, og vi skal invitere ham med på næste bestyrelsesmøde. Dette står Fnug for.
Jan og Mike fortæller at der virkelig er kommet mange unge mennesker på Svenstrupgaard.
De har næsten alle et misbrug af hårde stoffer.
Mike siger at en overlevelsestur for uge hjemløse ville være super. Det har han selv prøvet og
kan klart anbefale det. René fortæller at UngeCrew er i gang med at arrangere sådan en tur i
Sverige. Mike vil med. René skal nok huske at invitere Mike.
René fortæller, at der er en ny frisk mand i Nordjylland. Han hedder Henrik Kromand. Find
ham på Facebook.
Christina spørger til materiale omkring SAND. René fortæller at man bestiller hos Susanne på
25703160.
Mødet hæves og der takkes for nogenlunde god ro og orden.
Som referent
René Nielsen

