SAND bestyrelsesmøde
Onsdag den 19. maj 2021
Afholdes online, via zoom

Deltagere: Moos (Nordvestsjælland), Mette (Storstrøm), Maria (Sydfyn), Mas (Trekanten), Pia
(Fyn), Pino (Østjylland), Steffen (Sydvestjylland), Jonas (Hovedstaden), Christina (Forkvinde), Jan
(Sønderjylland) Jan forlader mødet efter ca. 2 timer.
Ikke deltagende: Nordjylland, Vestjylland, Nordsjælland
Fra sekretariat: Sofie, Ask, Tobias K.
Ordstyrer: Ask Svejstrup
Referent: Tobias Kjærside

1. Afklaring om beslutningsdygtighed
Vi er beslutningsdygtige
2. Runden rundt
Forkvinde/Christina:
Er i København, siden mandag. Har planlagt møder med SAND hovedstaden, Gadejuristen,
Brugerforeningen.
Hos brugerforeningen lavede vi en podcast. De kommer til Aarhus snart og hilser på SAND
Østjylland.
Brugerforeningen og deres medlemmer var vilde med at være med i quizzen (på
Facebook) i sidste uge. Podcasten handlede om menneskerettigheder og at blive
behandlet ordentligt i systemet samt at stofbruger bliver ældre og der mangler
plejehjemsløsninger for den målgruppe.
De vil rigtig gerne lave ting sammen med os, konkurrencer, podcast eller hvad det kunne
være.
I dag skal jeg (Christina) på sekretariatet og bl.a. filme nogle af de ansatte, sammen med
Jonas.
Jeg har (tidligere på måneden) deltaget i rådsseminar, der gik ud på at få lavet en plan for
det kommende råd. Jeg kan godt blive træt af, at fokus er på at det skal være luksus
fremfor på det arbejde Rådet laver. Jeg kunne godt tænke mig at vi fik lavet mere som
havde en betydning for de hjemløse og udsatte. Der er fokus på at tale om dem der
måske bliver udsatte, og det mener jeg ikke er rådets opgave – så bliver det for stort. Der
er faktisk ikke nogen brugerrepræsentant, andre end mig og halvt David, med i rådet.
Sofie mener godt, at vi kan komme ud med noget, ift. rådet, det vil give mening at det er
den eneste brugerrepræsentant, der tager bladet for munden.
Jeg vil gerne ud med nogle frustrationer omkring rådet men også ift. Gadejuristen.
Hos Gadejuristen har medlemmerne bedt bestyrelsen gå af. Det har de ikke valgt at følge.
Hvilket har resulteret i at samtlige ansatte, på nær én, har valgt at sige op. Christina trådte
ud af deres bestyrelse i marts måned og er stadig ikke slettet fra hjemmesiden.
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Ask foreslår at Christina går sammen med Daniel og optager en samtale omkring
Gadejuristen. Så skriver Ask og Sofie noget ud fra det.
Mas kommenterer, at det er rigtig svært at få brugerrepræsentanter i lokale og regionale
udsatteråd. Mas sidder som ene brugerrepræsentant i Region Syddanmark. I Vejles
udsatteråd er der 6 brugerrepræsentanter, men det er ikke ofte at alle 6 er repræsenteret
til møder.
Østjylland/Pino:
i Østjylland er vi i gang med at organiserer vores meget forsinkede nytårskur. Fest i
Mølleparken med musik og en gratis genstand. Vi er meget tæt på at have en dato. Det
bliver sidst i juni måned.
Jeg har været i gang med at lave videoer til Folkemødet, hvor vi i år deltager digitalt, og
har været ude og dele ”hjælpepakker” ud til erhvervsdrivende. Videoerne bliver vist på
Folkemødets hjemmeside, som vores deltagelse.
Christina indbyder: Vi har rigtig meget brug for frivillige til vores sommerfest (i
Mølleparken). I må godt skrive til mig, hvis I kunne tænke jer at være frivillige og hjælpe.
NÅR I skriver, skal I meget gerne skrive, hvis I har nogle fysiske (eller psykiske)
begrænsninger – ift. arbejdsopgaver og ansvarsområder. Derudover også om I ville have
brug for at sove i Aarhus OG om I er udfordrede ift. at sove på en madras/luftmadras.
Jeg melder en dato ud, så snart vi har den på plads. Når den er ude, så må I gerne melde
ud om I endeligt er på. (formentligt den 24. eller 25. juni – det vides snarest!)
Trekanten/Mas:
Siden sidst har jeg haft rådsmøder i både Horsens og Vejle. På Sølyst (Horsens) er alle
beboere vaccineret, det er rigtig fint. Vi har haft møde i Voksenudvalget, Vejle, hvor der
har været bekymring omkring en kolonihaveforening der står til at blive ryddet i start
2024. Der bor en del derude, der reelt set er hjemløse. Teknik og Miljø, i Vejle, har slået
noget op omkring hvorvidt der var borgere der kunne tænke sig et Tiny House. Svarene
var hovedsageligt fra Hr. og Fru Danmark, der da ”gerne ville have et Tiny House på 5070m2”. Det bragte jeg op på det lokale rådsmøde.
Jeg har fået lov at gå på arbejde igen på forsorgsmuseet.
My fra Gadens Stemmer er stoppet.
Alle de hjemløse og socialt udsatte er vaccineret i vejle. På misbrugscenteret var der 100%
deltagelse.
Sydfyn/Maria:
Vi er stort set færdige med at vaccinere i Svendborg. Det er gået super, super, super.
Der blev vaccineret 70 første gang på forsorgscenteret og anden gang mere end 90 – da
nogle havde fortrudt. Der var god stemning, busser der kørte folk til og fra for at få folk til
forsorgscenteret og behandlingscenteret. Der er hentet folk fra en masse småbyer
omkring og det er gjort godt, i brugernes ånd.
De kommer for tredje gang nu her, og så skulle man have ramt stort set samtlige udsatte
– i hvertfald er de udsatte alle tilbudt en vaccine om 14 dage.
Jeg har haft møde med udsatterådet og vi havde fokus på jobcenteret og at få fokus på
hvordan de syge behandles.
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Lasse For Fred er godt i gang med sit arbejde for flytbare huse.
Ask spørger: Vaccinationen af hjemløse lyder som en sjælden positiv historie – kan du og
Sofie ikke lave noget på det? Den anden dag fik jeg et opkald fra en journalist der sagde at
mange hjemløse vælger vaccinen fra – hvordan kan det være, tror du?
Maria: Nogle vil ikke have noget med systemet at gøre. Nogle har haft brug for at blive
taget i hånden, og føle sig trygge i processen. Det er folk de kender, i miljøerne, der har
stået for det hele. Det blev gjort til ”en fest” – og så har det rygtes ude i byen at det var en
god ting.
Der har også været en intern selvjustits i miljøet ”vi har gået og passet på hinanden –
hvorfor vil du ikke det?”
Sønderjylland/Jan:
Jeg har været så heldig at være inde og sidde i 20 dage. Det var noget gammelt, fra
fortiden, der gjorde at jeg måtte ind og afsone.
Jeg har dog en masse spørgsmål fra Den Blå Oase, hvor jeg bevæger mig (det tager vi
under eventuelt)
Jeg har lidt svært ved at formidle til målgruppen, at de kan kontakte mig (som SAND)
Ask: Det hjælper vi dig med.
Sydvestjylland/Steffen:
Vi er kommet i kontakt med en privatperson der vil starte et projekt i Esbjerg. Han vil
gerne høre om vores idéer og have vores inputs. Det er et projekt der involverer at tage
ud til hjemløse med mad, i weekender hvor andre tilbud er lukket. Han vil køre rundt og
tilbyde noget at spise og at snakke og lytte.
Fyn/Pia:
Jeg har været til møde i udsatterådet og skurbyen lukkes 1. november 2022. Den vil blive
revet ned og der er høring i morgen. Odense kommune vil ikke bygge skæve boliger, da de
benytter sig af Housing First.
Vi har fået en masse penge til at lave noget med/for de hjemløse. Restaurantbesøg, Zoo,
grisefest i Kongens Have og en masse andre idéer er i spil.
Feriecamp blev i sidste uge aflyst og min telefon har været rødglødende hele weekenden,
da folk har kimet mig ned. Mange savner fællesskabet. Ligesom vi andre gør.
I morgen har vi bestyrelsesmøde og der har vi fokus på kommunalvalget til november.
Nordvestsjælland/Moos:
Jeg har en del møder for tiden. Bl.a. akut med udsatterådet, fordi varmestuen i Korsør
lukker. Det har været oppe i kommunen, men som lukket punkt. Derfor har vi det ekstra
møde. Martin Vibe har været på TV2, sammen med en lokal Venstre-politiker, omkring
det.
Vi går i gang med Social driveout igen snart.
Ann, Bongo og jeg har været på Toften. Vi fik et nyt medlem, Juda. Han har gode idéer og
vi er allerede i gang med at lave en form for podcast. Det bliver Juda, Ann og Martin der
står for det. (Sofie har været i kontakt med dem og sørget for mikrofon og lign. til det.)
De er ret unge, beboerne på toften for tiden – det er lidt foruroligende. Juda (26) plus to
andre er alle tre fra Ballerup, det er vi lidt nysgerrige på.
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Toften er færdigvaccinerede.
Der skal laves 8 boliger på Toftens grund, det er i høring.
Steffen spørger: Skal vi prøve at tage fat i Social Driveout (Esbjerg) og høre dem ad, ift.
ham vi er i dialog med?
Ja, sæt dem sammen i dialog.
Social Driveout er et tiltag af KFUM socialt arbejde. De fik en pose penge til at køre ud og
besøge steder med kaffe, sandwich og lign. for at bekæmpe ensomhed og møde de socialt
udsatte. Der er sat penge af til at køre det 3 år i alt. 1 dag Slagelse, 1 dag Korsør + 1 dag
Skælskør

Storstrøm/Mette:
Vi holdt møde i sidste uge, hvor vi bl.a. fik sat nogle byer på – hvor vi har fået penge til at
lave aktiviteter. Robert og jeg har delt byer mellem os og skal ringe til væresteder og lign.
for at se om der er steder hvor vi kan gøre noget for de hjemløse.
Der er en hel del der ringer, studerende, for at høre min historie. Det er faktisk næsten
hver dag, at der er studerende der ringer.
Jeg er blevet kontaktet af Rådet for socialt udsatte om jeg vil deltage på Folkemødet
(torsdag 17. juni) på scene 7.
Vi skal på Marskgården nu her og servere pølser og fortælle om SAND.
Hovedstaden/Jonas:
Bliver nødt til at melde fra. Han sidder i et andet møde og får besked om en
eksamensopgave, han skal lave.
…
PAUSE 8 MIN.

3. Bestyrelsesseminar to af dagene d. 10. – 12 august.
Sæt X i kalenderen
Der er udtrykt ønske om at lave et bestyrelsesseminar, fra formandsskabet.
Det er planlagt som en todagesaktivitet. Enten 10.+11. eller 11.+12. august.
Susanne søger lige nu efter et sted og der kommer mere info senere.
I må meget gerne ringe til Ask, hvis der er noget I mener der er vigtigt at få på
dagsordenen/programmet.
Det vi plejer at kigge på, er arbejdsdeling i bestyrelsen, arbejdsdeling mellem bestyrelse
og sekretariat. Hvordan gør vi hinanden gode? Derudover skal vi også tale lidt om
kommunalvalget 2021.
4. Folkemødefilm – alternativ til fysisk deltagelse. Det er sat i gang. Det skal I høre mere
om og evt. udvikle videre på.
Ask: Folkemødet har i år meldt ud at der kun ville kunne være mellem 500 – 5.000 gæster
og aktører på folkemødet. Derfor har vi sadlet om og benyttet de afsatte midle til at
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deltage digitalt.
Sofie fortæller:
Temaet i år er ”i gang igen – hvordan får vi samfundet i gang igen?” Ideernes folkemøde.
De tidligere år har vi forberedt folkemøde helt tilbage til efteråret forinden.
I år deltager vi med ”forproduceret indhold” – i vores tilfælde er det film. Der er
udvælgelsesproces på produkterne og derfor har vi hyret to kvinder til at lave filmene
med/for os.
De har lavet et koncept hvor Pino er en bærende figur, der rejser rundt i landet og
besøger det liberale erhvervsliv - sammen med hjemløse fra det område han besøger.
Det er meget alvorligt og vi har valgt at arbejde med et satirisk udtryk.
Pino: Sofie beskriver det meget godt. Vi har lavet 3 af de 4 film (sidste film er med Sussi i
København) og derefter skal det redigeres.
Vi er lidt grænsesøgende når vi deltager i folkemødet, normalt, og det synes jeg vi rammer
rigtig godt med de ting vi er rundt og lave. Jeg (Pino) er vært og har en gæst med hver
gang. Amanda og Andrea (filmholdet) er fantastiske og det er gæsteværterne også.
Hvert afsnit er 4 minutter langt.
Der er idéer til at følge op med at være fysisk til stede på Bornholm.
Det Pino, i videoerne, rejser rundt og deler ud, er fysiske hjælpepakker.
Derfor tænkte vi det kunne være sjovt at tage ham ud af filmen og deltage på folkemødet
– så det får liv to steder.
Maria spørger til indholdet af hjælpepakkerne?
Pino: Der er en standardhjælpepakke med en unik tøjhund - menneskets bedste ven (det
er også svært for hjemløse at få med rundt på boformer), en billedramme til sine kære,
tre fyrfadslys og en lighter så man kan tænde et lys og føle sig lidt hjemme hvor end man
er – samt en urtepotte til at lave en urtepottevarmer til at holde varmen . Der er også en
badge og en guide, fra Kbh., til at se hvor man kan få bad, mad, tøj og lign.
Der er flere ting men det er udgangspunktet.
Den ugentlige gæst giver også en gave. Svamp gav eks. en oversigt over vandreruter – til
et rejsebureau.
Mette vil gerne tilbyde sin hjælp, når hun alligevel skal til Bornholm med Rådet for socialt
udsatte.
5. Spise på SANDs regning.
Hvad er de ’officielle’ diætsatser og giver det os anledning til at ændre vores satser?
Ask viser det delte dokument (i indkaldelsen) der giver en oversigt over diæter.
Det foreslås at satsen sættes til.
Morgenmad 60kr.
Frokost og middag 200kr.
Der er ingen protester. Vi fortsætter med disse satser.
Hvis vi støder ind i problemer med at få pengene til at række, tager vi det op igen.
6. Hjemløse fortæller.
Et nyt projekt vi har fået bevilget penge til.

Side 5

Projektet startede 1. december 2020. Det kører i halvandet år fra 1. juni 2021.
formålet med projektet er at blive klædt på til at fortælle vores egne historier, og få vores
erfaringer som hjemløs og udsat i spil. Det skal vi bruge både i rekrutteringsøjemed og i
dialogen med politikere. Vi vil uddanne nogle superambassadører.
Det får vi hjælp til af Trisse Gejl, der har kørt læsegruppen på zoom – siden 1.12.2020.
Hvordan skruer man en fortælling sammen, så den har gennemslagskraft?
Det bliver et kursus i at skabe det rette indhold, men også med at formidle historien og sit
indhold – og stå på scenen.

Målgruppen er nye folk fra gaden og boformer. Det er også et mål med projektet at
rekruttere flere medlemmer
2 x 2-dageskurser. Første 2-dageskursus i september/november 2021 – hvad er, og
hvordan fortæller jeg min historie?
Andet 2-dageskursus i slut januar 2022 – hvordan kommer vi ud og fortælle historierne og
rekrutterer?
Mellem de to 2-dages kurser, skal der laves en række workshops forskellige steder i
landet – som endnu et rekrutteringsværktøj. Men især for at gøre deltagerne bedre til at
fortælle deres egen historie og samtidig flette en politisk vinkel ind.
Endnu et 2-dagskursus i juni 2022 og afsluttende 2-dageskursus i efteråret 2022.
Sofie laver en rekrutteringsplan, der beskriver hvem der skal informere hvem om hvad og
hvornår. Her tænkes bestyrelsen også ind.
I får alle tilsendt nogle opslag og invitationer der kan deles på Facebook men også deles
ud på varmestuer, væresteder, herberger, boformer eller hvor I end kan komme ud med
det.
7. Næste møde
Det aftales at mødet bliver den 8. juni 9:30 – 12:00 – på Zoom.
Husk at informere jeres suppleanter.
8. Evt.
Maria: På Lunde forsorgshjem er der delte meninger om oplevelsen af at bo der. Nogle
synes det er ganske rædselsfuldt og der er nogle mangler. Nogle af beboerne har
kontaktet SAND Fyn (Odense). Vi har talt om hvordan vi hjælper bedst, som lokalt sand
udvalg. Vi vil bede beboerne om at give klager, på skrift, til forsorgshjemmet. Så det er
dokumenteret og det bliver tydeligt hvad der er sket, forventet og hvordan de ting passer
sammen. HVIS nogen I kender, måske de kontakter deres tidligere lokale SANDudvalg, der
henvender sig ang. Lunde forsorgshjem, må I godt bede dem få det på. Bongo er i dialog
med beboere og forsorgshjemmet. Send gerne hvad I evt. får ind, til Bongo.
Ask: Det er godt at vi arbejder på at samle tingene ét sted. Desværre er der mange fælles
problemer for de mange nye forsorgshjem. De har pædagogiske linjer der vakler. Man kan
blive smidt ud for et godt ord og vi har også set det på Hellebro i Kbh., hvor der pludselig
var 4 udsmidninger vi klagede over for over et år siden.
I skal holde øje med de nye steder.
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Pia: Jeg støtter Maria fuldt ud. Jeg har haft kontakt med en enkelt beboer derudefra –
som jeg faktisk selv henviste dertil. De tager ikke problemerne op med eks. tyveri og
andet.
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