SAND Nord bestyrelsesmøde d. 12.9.12, Svenstrupgaard
Deltagere: Morten Mølgaard, Robert, Harald G. Klaus (skæve huse, Svenstrupgaard, ,
Muhamed (Mutti - Svenstrupgaard), Kjeld (Svenstrupgaard), Ask (sekretariatet, ref.)
1. Præsentation af deltagerne
Vi kører en runde, hvor vi hver især præsenterer os selv.
Klaus tilføjer, at han i det forgangne år følte at han fik for meget ansvar lagt over på sig for
SAND Nord. Han stod pludselig meget alene med tingene, da andre gled ud af billedet.
Det blev for meget for ham.
Der har været et rygte om at man ikke kan lide SAND på Svenstrupgaard. Det er
tilsyneladende startet ud af en konflikt mellem nogle beboere og personalet. Der gik en
SAND mand (Robert) ind og hjalp til. Det var ikke lige populært blandt alle i personalet.
Vi snakker om hvorfor der er nogen, beboere som personale, der ikke synes godt om
SAND. Nogen gange er det uvidenhed og nogen gange er de bare ikke interesserede. Det
kan vi ikke gøre noget ved. Omvendt er det vigtigt at vise at der er komet nye boller på
suppen efter en årrække, hvor Pluto holdte informationer tæt til kroppen og ikke vær
særlig åben overfor folk, der var interesserede i SAND. Det er vigtigt for den nye
bestyrelse, at vise åbenhed overfor alle, og informere hjemløse og hjemløsetilbud om
SAND Nord.
Mutti introducerer en idé om at lægge Hus Forbi gratis på kantinerne på skolerne.
Harald fortæller om Hjerterummet og arbejdet der. Det er en café for hjemløse, der er
åben eftermiddag og aften, når andre steder er lukket.
2. Ryd op i gamle sager
Harald har fået at vide, at Morten, da han skulle passe Hjerterummet, tog af en skål med
penge under dække af at han skulle tælle pengene. Der er seks personer der har set det.
Morten siger at han lånte 50 kr. af kaffekassen og afleverede pengene dagen efter. Det vil
han ikke gøres til tyv for. Harald mener at han burde have spurgt om han kunne låne
pengene. Det er vigtigt at have rene linjer om pengesager. Det er Morten enig i og
beklager at han ikke var mere åben omkring at han lånte pengene.
Robert pointerer, at han ikke er interesseret i, at der skal være noget gammelt nag mellem
Harald og Morten. Hvis episoden ikke løses i mindelighed dør SAND Nord. Vi bliver nødt
til at have et godt samarbejde. Det har vi kun, hvis vi kan tale sammen om tingene.
Vi er enige om at slå en streg over det. Vi skal ikke lade os hænge i fortiden.
Der skal være gennemsigtighed i pengesager. Der skal være to om alting i pengesager.
Der skal lægges bilag for alt og det skal skrives på en seddel hvis nogen får et a conto
beløb eller låner penge.
3. Supplering af bestyrelsen
Jørgen Brohus har forladt bestyrelsen. Lars reagerer ikke på henvendelser. Klaus og
Morten er de eneste oprindelige i den nuværende bestyrelse. Harald og Robert er siden
sidste generalforsamling blevet suppleret ind i bestyrelsen.
Klaus sidder et år (1½) mere og Robert, Morten og Harald er på valg til februar.
Kjeld vil gerne træde ind i bestyrelsen. Mutti vil gerne være med til møderne, men vil lige
nu ikke gå ind i bestyrelsen. Han vil gerne være med i ungegruppen men kan ikke deltage
i næste møde.

Marianne har givet udtryk for at hun gerne vil have en bestyrelsespost (der blev ikke
besluttet noget om det. Det skal tages op på næste møde. Bestyrelsen kan selv beslutte
om de vil indsætte hende som suppleant (ref.))
4. Konstituering af bestyrelsen
Morten vil gerne fortsætte som formand i SAND Nord. Vi diskuterer fordele og ulemper
ved det valg. Vi synes Morten har gjort et godt stykke arbejde som formand, og taget godt
over som formand efter Jørgen.
Robert vil ikke være formand lige nu.
Harald bringes på banen som en formandskandidat. Vi ser et problem i at han har flere
kasketter – han er også formand for Hjemløseforeningen og meget aktiv i Hjerterum.
Harald siger, at der pt. er ved at komme mange nye frivillige i Hjerterum og derfor vil han
få tid til at være formand.
Vi vælger Harald som formand.
Til næstformand vælger vi Morten Mølgaard.
Sekretærposten lader vi stå åben. Der vælges en referent ved hvert møde. Det skal også
aftales, hvem der indkalder til møderne og tager andre sekretæropgaver. Det aftales også
fra gang til gang. Vi skal huske på, at det i sidste ende bliver formanden der kommer til at
sidde med opgaverne, hvis ikke de bliver fordelt mellem bestyrelsesmedlemmerne.
Der vælges ikke en kasserer. Der er ingen der ønsker at sidde med penge. Ask tilbyder at
bestyre SAND Nords bevillinger. Det betyder at SAND Nord overdrager bevillingsansvaret
for SAND Nord, hvis de får penge. SANDs sekretariat udbetaler penge til de enkelte
SAND medlemmer efter nogle rammer som SAND Nord er enige om. Ask skal nok sige til
hvis rammerne er for løse eller hvis der kan være tvivl om noget. Modellen har også den
fordel, at det er Ask, der skal slå folk oven i hovedet hvis de ikke afleverer bilag mm.
Det vedtages at prøve modellen af, hvis man får § 18 bevilling fra Aalborg Kommune.
5. Plan for fremtiden
Opgaver: Vi skal rundt på boformer og væresteder i region Nord. Vi har Frederikshavn,
Hirtshals, Hjørring og Brønderslev. Der skal laves en plan over hvilke steder der er.
Harald har set en oversigt på region Nords hjemmeside. Robert har en oversigt over
steder i region Nord på sit værelse. Vi diskuterer hvilke steder der er. Der er mange.
Til næste møde skal vi have kortlagt alle tilbud i Nordjylland. Alle tager så mange
kontaktoplysninger med som de kan på så mange steder, de kan støve op.
Vi skal mere frem i skoene.
Morten vil gerne have lavet en plakat der reklamerer for SAND Nord. Hvis SAND Nord
kommer med oplysninger til Ask skal han sørge for at få lavet en plakat.
Hvad kan vi gøre for at befolkningen i region Nord til få øjnene op for hjemløse? Harald
mener at Facebook og vores hjemmeside bør forenes lidt mere. Der er også en SAND
facebook profil, der skal slettes.
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Vi vil gerne have møde hver måned. D. 11. oktober kl. 13. – 15 på Svenstrupgaard i
mødelokalet i kælderen.
6. Ansøgning
Ask har lavet et udkast til en ansøgning. Vi laver nogle småting om. Harald skrives på
som kontaktperson. Ask sender ansøgningen til Harald som skriver under og afleverer
den til Kommunen. Han sender en kopi til Ask.
7. Evt.
Der er møde i udsatterådet i morgen. Klaus kan ikke komme og Morten Mølgaard kan
heller ikke deltage. Vi sender straks en afbuds mail fra begge.
Morten har fået sit gamle nummer tilbage, 5088 9989. Han kan dog stadig træffes på det
midlertidige nummer, 3044 7984
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