SAND Storstrøm møde, Marskgården d. 25.10.12
Deltagere: Carsten Larsen (Marskg.- beboerrådsformand), Jesper Lauritzen (Nykøbing/SAND
mand siden 2010), Niels E Nielsen(Marskgården i 2 mån.), Jimmy Aabyvester (K 16), Laura
(kæreste til Jimmy), Kurt Andersen (K16), Darianna Larsen (K 16), Carl-Christian Nielsen (K 16),
Anette Mortensen (Næstved), Jens (Næstved/Varmestuen), René Larsen (Næstved/Varmestuen),
Johnny Hemmingsen (Varmestuen), Frederik Falkengaard (Marskg.), Robert Hansen
(Næstved/Varmstuen), Ask Svejstrup (SANDs sekretariat)
Ask indleder mødet med at fortælle lidt om SAND Storstrøms historie og hvorfor mødet i dag afholdes.
SAND Storstrøm har haft mandefald de sidste par år. Der er kun Jesper tilbage af den gamle gruppe,
der formede et udvalg i 2010. Dengang var det Sønderskovshjemmet, der var omdrejningspunktet for
udvalget. For endnu længere siden, engang der var noget der hed Kanalgården i Næstved, var der også
et SANDudvalg, hvor Robert var med.
Mødet i dag har til formål at få genrejst udvalget. Der er flere i forsamlingen, der har deltaget i SAND
arrangementer og kurser. De er gået sammen om arrangere mødet.
1. Præsentation
Vi kører en runde, hvor vi siger hvem vi er. Nogle fortæller lidt om deres hjemløsehistorie.
Kristina Geisler, der bor i Stege, vil gerne være med. Han vil gerne yde en indsats. Han kunne ikke være
her i dag fordi han skulle arbejde.
Lillian Singh fra Nykøbing vil også genre være med i et eller andet omfang.
2. Hvilke opgaver skal vi løfte?
Ask fortæller hvilke opgaver han synes SAND Storstrøm skal koncentrere sig om. Det vigtigste er at
samle folk og få dem til at formulere sine, altså hjemløses behov. Gruppen skal besøge boformer og
væresteder for at få endnu flere inputs om hjemløshed og få folk med i SAND arbejdet. I dag er det langt
fra alle boformer og væresteder, SAND Storstrøm dækker, der er repræsenteret. SAND Storstrøms
geografiske område er Næstved og sydover.
Jesper synes der mangler en politisk erkendelse af, at der findes hjemløse i området. Hjemløshed skal
sættes på dagsordenen. Robert supplerer med at sige, at vi skal have råbt politikerne op.
Frederik og Robert har talt om vi skal ud og besøge boformer og væresteder.
Jesper har en liste over boformer og væresteder. Den kan han sende rundt til alle.
Vi diskuterer hvilke steder der er vigtige at besøge.
Ask siger, at det vigtigste er at få alle med. Kontakt boformer, væresteder og varmestue.
Vær altid flere om arbejdsopgaverne. Minimum to. Det gælder om at hjælpe og støtte hinanden. Og om
at holde hinanden lidt i ørene.
Jesper har haft kontakt med flere kommuner om at få § 18 midler (støttekroner til frivillige foreninger).
Typisk får man kun penge, hvis der er aktive SAND folk fra kommunen. Typisk vil kommunerne gerne
have et generalforsamlingsreferat med ansøgningen. SAND Storstrøm har ikke holdt generalforsamling i
2012.

Konkrete arbejdsopgaver
a)
b)
c)

d)
e)

Besøge steder Robert vil gerne besøge stederne. Han får selvskab af Anette, René, Carsten,
Jesper, Frederik. De laver en plan og informer alle i udvalget og Ask om planerne.
Søge penge. Vi kan allerede nu få et overblik over ansøgningsfrister i alle de kommuner SAND
Storstrøm dækker.
Få politikere i tale. Arrangere møder med politikere. Først skal vi definere hvad formålet er med
et møde. Jesper fortæller, at der i Nykøbing er et årligt dialogmøde, hvor man kan fortælle
politikere hvem man er og hvad man mener. Politikerne siger hvad de synes de har gjort for
området. Efterfølgende siger de frivillige foreninger hvad de synes der skal sættes fokus på.
Jesper plejer at sige, at vi synes man skal erkende, at der er hjemløse i kommunen.
Det næste møde er d. 29. oktober, kl. 18.30 – 21.30. Jesper vil gerne af sted. Robert og
Carsten vil gerne med. Jesper og Robert tager afsted. Carsten er backup.
Forberede en generalforsamling. Jesper er tovholder. Ask lover at hjælpe. Det gør alle andre
også.
Definere mærkesager. Der skal være noget man kan smide i hovedet på politikerne. Et
standardsvar vi altid kan hive frem. Vi tænker over det til næste møde.

Kurt har et par gange fået besøg af studerende. Henvisningerne kommer typisk fra en boform. Sidst var
det Marskgården, der spurgte ham.
Vi snakker om at have lokale kontaktpersoner, der også er presseansvarlige.
Kurt vil gerne være presseansvarlig for Næstved og omegn. Jesper er for Guldborgsund og Lolland.
Vi snakker om hvor mange gange vi skal mødes om året. De fleste siger at en gang om måneden vil
være passende. I hvert fald indtil det kører, så kan man evt. sætte det ned til en gang i kvartalet.
Indtil videre vil vi mødes en gang om måneden.
3. Hvordan kommer vi videre?
Der skal sættes navn på opgaverne. Se punkt 2.
Næste møde: 19. november kl. 12, Kindhestegade 16, Næstved. Robert har fødselsdag. Kurt, Darianna
og Robert står for det praktiske.
4. Evt.
Vi snakker om, at det også er en vigtig opgave at støtte hinanden i SAND netværket. Når folk flytter for
sig selv er det ekstra vigtigt at få noget hjælp og støtte.
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