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Bestyrelsesmøde.

5-01-2012

Fremmødte:

Per, Stig, Maria, Noer, Martin, Pia, René og Stig S. – Christian meldte afbud.

Dagsorden.
1) Valg af referant:
2) Bostøtte (besøg af journalist).
3) Billeder + opdatering af personlige data fra hver enkelt.
4) Rundt om bordet – Lejekontrakt på mælkevejen.
5) Per’s vilde plan.
6) Valg til hovedbestyrelsen.
7) Evt…
Journalist studerende, Bjørn Hviedsteen fra Syddansk universitet deltog også, da han er ved at lave eksamens opgave
om bostøtte: Hvad virker/hvad virker ikke.
1) Pia.
2) Efter at Bjørn har fået læst opgørelsen over hjemløshed i Danmark, samt den forskelighed der er iblandt de
store kommuner, http://www.sfi.dk/resum%C3%A9_hjeml%C3%B8shed_i_danmark_2011-10305.aspx har
han besluttet at undersøge dette nærmere, da der er stor forskel på den hjælp man som hjemløs får i de
forskellige kommuner – i Aalborg og Aarhus er procentdelen op imod 42, hvorimod den i Odense kun er på
8 % - HVAD virker/HVAD virker ikke?
D. 6/1 2012 skal Bjørn snakke med Annette Brynell og foreligge hende disse tal, samt få en forståelse for,
hvorfor det er så skidt i Odense kommune, kontra andre kommuner – Ifølge Annette Brynell, er der kun 6-7
hjemløse på gadeplan i Odense – Tal som vi i SANDFyn ikke kan få til at passe med virkeligheden og i den
forbindelse har SANDFyn bestemt sig for, at følge op på tællinger i Odense kommune, samt på Fyn, generelt,
for at få de faktiske tal om hjemløse i vores region. Bjørn skal endvidere snakke indybende med Maria og
Martin, vedrørende bostøtte hjælp (CTI o.a.). Bjørn vil sende det færdige resultat til os.
- Under punkt 2, kom vi ind på, at næsten 2300 mennesker blev smidt ud af egen bolig – Det er værd at bemærke, at
de knap 2300 udsættelser, foregik i de første 6 måneder af 2011 – De udsmidte har været støt stigende igennem de
sidste 7 år – Noget er gået galt - Noget er forkert!!!
-Men hvor er fejlen?
Ca. 83 % af alle på forsorgshjem, bosteder osv. er gengangere = de har været der mere end 1 - 2 gange! –Er den
pædagogiske hjælp nok? –Er den sociale lovgivning god nok? –Er kommunerne disse opgaver voksne? –Er regeringen
disse opgaver voksne?
3) Der er blevet taget billeder af hver enkel, til ID kort, samt gruppebillede til SANDFyn’s Facebook side.
Endvidere er alle adresser, mailadresser samt telefon numre opdateret både til eget samt SAND DK’s brug.
4) Hus Forbi, runder snart sælger nummer 1000 – Det er fantastisk stort. Maria skal til Hus Forbi’s hovedkontor
i uge 3 og har fået en aftale med sælger John om at må følge ham i hans hverdag som sælger – Vi håber at
der kommer en god dialog, samtale, oplevelse samt foto serie ud af det, som kan være inspiration for alle.
Vi har fået en slags lejekontrakt fra: xxxxxx xxxxxxxx og den er bestemt ikke brugbar her og nu, samt på lang
sigt.. Forslag om andre ideer er blevet luftet.

Der er tale om brugernes basar i Odense – Pia og Maria har meldt deres interesse for at gøre en forskel.
Stig, Maria og Noer, drøftede ved forrige møde, at de ville lave en happening på St. D. i samarbejde med Ask.
I dag har det været drøftet med muligheden for at bringe CTI, SKP osv. indover som tema – Der er aftalt, at
de 3, mødes og har et oplæg klar til næste bestyrelsesmøde, d. 2/2 2012.
Per har givet alle i bestyrelsen en opgave til næste gang vi mødes – Lav en liste over de hjemløse (tidligere
som nuværende) vi kender og helst med telefonnummer samt opholdsadresse, således at vi kan komme i
dialog med disse mennesker, yde hjælp evt. samt skabe netværk og mange andre ting.
Angående Odense kommunes klage over Ask, er der intet nyt – Per vil endnu engang forhøre sig om nyt.

5) Martin og Per har luftet tanken om at SANDFyn finder sit eget sted at være – Et sted hvor der er plads til
andre mennesker, andre hvor livet gør ondt – Et sted, hvor vi ikke er afhængige af Odense kommune..
6) Vi har valgt at pege på Per til hovedbestyrelsen, da han både er der nu, samt er kendt med alle regler osv.
Endvidere skal der opstilles en suppleant, der aktivt vil gøre en indsats og som kan/vil bidrage med
konstruktive handlinger, både for SAND samt SANDFyn..
Det er enstemigt besluttet, at til næste møde d. 2/2 2012 har vi valgt vores kandidater.
René, stiller op som emne til suppleant – Vi andre tænker lidt og afgiver svar til næste møde.
7) Martin har været til en del møder og fortæller at der er en arbejdsgruppe for de unge, nedsat af
socialcentret, hvor SANDFyn foreløbig har en mand med, nemlig Martin – Der vil komme et referat, som
selvfølgelig deles, så snart det er ham i hænde.

Mvh.
Bestyrelsen.

Bilag: Gruppebillede samt enkeltbilleder med opdaterede oplysninger fra SANDFyn’s bestyrelse..
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Hus Forbi kontakt.

Maria Nagel
Risingsvej 44, 1. th.
5000 Odense C.
Tlf.: 5283 1692
Maria.nagel466@gmail.com

Kasserer.

Martin Berthelsen
Stadionvej 67, st. th.
5200 Odense V.
Tlf.: 2834 3195
Balle5550@hotmail.com

Presseansvarlig.

Jens Noer
Axelborg 3B, st. tv.
8700 Horsens.
Tlf.: 4246 6276
Noer.sandfyn@gmail.com

Formand.

Per Bonderup Søhus
Stadionvej 67, 2 sal.
5200 Odense V.
Tlf.: 2570 8919
Lille-per@live.com

Sekretær.

Pia Nedergaard
Roesskovvej 21, st. th.
5200 Odense V.
Tlf.: 4222 3778
Pia-ahn@hotmail.com

Næst formand.

Stig Rosenqvist
Lærkevej 19
5210 Odense NV.
Tlf.: 6375 1229
janekrogh@live.dk

Campingvogns kontakt.

René Esbersen
Egeparken 156, 2. th.
5240 Odense NØ
Tlf.: 5070 4528
reneesbersen@hotmail.com

Suppleant.

Stig Sonne Jensen
Stadionvej 67
5210 Odense NV
Tlf.: 3024 6574
Stig42@hotmail.com

