SAND Storstrøm møde d. 25.10.13
Deltagere: Niels Erik Nielsen (tidl. Marskgården, nu egen lejl.), Kurt G Andersen (K 16), René Elming
Larsen (Varmestuen), Robert Hansen (Varmestuen) Frederik Falkengaard (K 16), Tonny Rasmussen
(gæst), Per Kragh (formand SAND), Susanne L Nielsen (K 16), Ask Svejstrup (SANDs sekretariat). Lene
Jensen (Varmestuen).
Robert indleder mødet og takker for det store fremmøde. Han byder specielt velkommen til Tonny, som
er interesseret i arbejdet, men ikke selv har en fortid som hjemløs. Han byder også velkommen til de to
andre gæster Per Kragh og Ask Svejstrup. Han undskylder, at han været lidt dårlig til at informere om
det ene og det andet og ikke har fået indkaldt til så mange møder som der har været efterspurgt.
Frivilligmarked
Robert omtaler et arrangement d. 31. oktober, hvor der er frivillighedsmarked. SANDs kampagnevogn
(campingvogn) står på Kindhestegade skal med. Det finder sted i det Gl. Ridehus. Robert har været
med til planlægningsmødet.
Der er nogle praktiske forhold mht til det praktiske før og efter arrangement. Det skal Frederik og Robert
nok hjælpe med. Der skal stilles op fra kl. 10 til kl. 12. Konferencen er fra kl. 12 – 15.
Niels Erik og Kurt tager sig af at bemande vognen i dette tidsrum.
Der efterspørges en løbeseddel (A5 format), hvor der står lidt om SAND. Den har Frederik bestilt hos
Christine på SANDs sekretariat. Der skal stå to kontaktpersoner: Niels Erik Nielsen og Robert Hansen,
deres telefonnumre og deres E mails.
Regnskab
Der står pt. 406,56 kr. i banken. Robert har en udskrift, der viser, at der står 606,56 kr. han har
derudover hævet 200 kr. til at betale udgifter til dagens møde.
Der er kommet en bevilling på 5000 kr. fra Næstved Kommune, 7500 fra Vordingborg Kommune og
5000 kr. fra SAND fortæller Robert.
Der er hævet 16.660 kr.
Der er blevet brugt knap 3000 kr. til diverse ting. Det er bl.a. medlemskab for Futuracaféen og kontorting
(papir og blækpatroner). Det koster 200 om året at være medlem af caféen.
Der er blevet brugt 9.991,42 kr. til rejser.
I alt 12.920,72
Der mangler bonner for resten. Robert siger at han tager det på sig. Der har været foretaget rejser, hvor
der mangler dokumentation, men hvor det kan dokumenteres, at der har været folk af sted. Frederik og
Robert sætter sig sammen og finder ud af hvilke rejser der er lavet, men mangler bilag. De
dokumenterer på bedste vis, at de har deltaget i den ene eller den anden aktivitet. Hvis der stadig
mangler dokumentation for noget er det den der har siddet med pengekassen (Robert) der hænger på
den.
Vi giver hinanden håndslag på, at vi skal være bedre til at udfylde afregningssedler, vedhæfte bilag og
aflevere det til kassereren.
Frederik indtræder igen som kasserer igen og får overrakt alle bilag.
Per opfordrer til at folk ikke farer op som trold af en æske og melder sig ud af det hele pga. rygter eller
bagateller. Træk vejret og få talt om tingene.
Kurt har fundet et par breve nede i kælderen på K16. Han brokker sig lidt over at det bare ligger og
flyder.
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Der er bl.a. en faktura fra en sanglærer, der skulle undervise et kor man gerne ville have op og stå.
Næstved kommune har givet 5000 kr. til koret, men koret er ikke blevet til noget. Pengene er i stedet
blevet brugt til ordinært SAND arbejde. Det er en sag for formanden og kasseren. Robert har
mailkorrespondance med korlæreren.
Frederik arbejder med en deadline der hedder d. 14.11.13. Her satser han på at regnskabet er lavet og
at alle bevillingsgivere er kontaktet og enige med SAND Storstrøm om at pengene er brugt til at værdigt
formål. Alle løse ender skal være opklaret.
Der skal afleveres regnskab til Vordingborg Kommune d. 1.6.14. Næstved har ikke skrevet nogen
deadline, siger Robert. Robert og Frederik får styr på det.

SANDtøj og alkohol
Frederik vil opfordre til, at man ikke tager SAND tøj på når man er på værtshus. Han har hørt, at der er
SAND folk, der har siddet og drukket. Det giver et indtryk af at hjemløse er fordrukne.
Vi ved godt at hjemløse ofte har alkoholproblemer, men alle SAND arrangementer er stof – og
alkoholfrie. Her går det forholdsvist godt med at styre sin brandert. Vi diskuterer frem og tilbage om hvad
vi kan og skal gøre ved det. Der er nogen, der skal have et øl eller to for at fungere. Det respekterer vi.
Vi synes ikke det er det store problem lige nu, men er enige om at vende emnet engang imellem.
Marskgården og billetter til SAND arrangementer
Ask formaner om at SANDs arrangementer skal diskuteres blandt beboerne på Marskgåden. Det skal
ikke kun være Kurt og CC, der tager af sted. De har taget af sted til rigtig mange arrangementer uden
Ask har indtryk af at de har opfordret andre beboere til at tage af sted. Og det er ikke sådan det skal
være, siger Ask. F.eks. er SANDmøderne en gylden mulighed for nye folk til at møde andre
SANDudvalgsfolk. Det forhindrer man ved at ”sætte” sig på pladserne. Ask har diskuteret sagen med
både Kurt og CC, der til trods for at de siger de godt kan forstå det, ikke har ændret praksis. Ask og
Susanne har også talt med personalet på Marksgården om at det ikke kun er Kurt og CC, der skal tage
af sted. Det er også et spørgsmål om at Marskgården ikke synes det er rimeligt at de skal betale for Kurt
og CCs rejser til kurser og aktiviteter og aldrig hører noget om hvad de har fået med hjem i rygsækken.
Frederik kan som SAND bestyrelsesmedlem få betalt rejser til alle de ting han finder vigtigt og kan
forsvare at deltage i. Det giver ham ikke særstatus i forhold til at blive tilmeldt et SAND kursus eller
andre SAND arrangementer.
I det hele taget vil Ask gerne have at sandudvalgsmedlemmerne snakker om hvem der skal deltage i
hvad, hvorfor og hvordan man sikrer at de andre medlemmer får del i guldkornene man får med hjem.
Udvalgsmedlemmerne bliver enige om, at hvis en fra udvalget skal af sted på et kursus skal man spørge
resten af udvalget om det er i orden.
Når vi får penge i kassen igen skal vi lave et helt klart budget og en forretningsorden, der beskriver
hvordan arbejdsgangen er i organisationen i forhold til deltagelse i arrangementer og rejser til og fra.

Fødselsdag
I dag er det den genfødte SAND Storstrøms 1 års fødselsdag. Tillykke til os.

Evt.
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Lene Jensen har fået ny E mail: ljparke@hotmail.dk. Hun bor 1. tv. og ikke i st.
Vi gennemgår navnene på hjemmesiden. CC har for nogle dage siden meldt sig ud af udvalget til Robert
og Ask. Vi er ikke sikre på at han mener det. Det er ikke alle der har fået den besked. Kurt snakker med
ham og får ham til at skabe klarhed over sagen.
Vi sletter Jens, Anette og Jimmy fra hjemmesiden. Kurt spørger Dorte om hun stadig er interesseret i at
være med og om hun vil stå på hjemmesiden.
Niels Erik Nielsen er flyttet. Han bor Østre Ringvej 44, 1. tv., 4700 Næstved. Det skal rettes på
hjemmesiden.
Kontakttelefonnumre på SAND Storstrøm skal ændres. Det er Roberts gl. numre. Det skal være hans
nye numre.
Niels har nogle rejseudgifter han ikke har fået refunderet endnu. Det er retshjælperkurset. Det er lidt
over 600 kr. Dem vil han gerne have på et tidspunkt. Vi aftaler at han sender dem til Susanne. SAND
betaler også for den sidste retshjælpskursusdag.
Næste møde: 3.12. kl. 14 – 15.30. på Futura. Så snart det er blevet bekræftet kontaktes Sofie, så det
kan komme i kalenderen. Der sendes en indkaldelse ud. Formentlig pr. E mail.
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