SAND Sydvestjylland
Referat
Møde: SAND Sydvestjylland fredag den 9. november 2007.
Sted: Vindrosen, Esbjerg
Deltagere: Poul Jeppe Hagde, Torben Høecke, Bjarne Rasmussen, Birgit Lauridsen, Albert Nielsen og
Johnna Erichsen.
Afbud: Frede Terkelsen, Ole B. Kruuse og Michael Broch.

1.0 Godkendelse af ref. fra mødet 28.09.07
Referatet godkendt uden yderligere kommentarer.
2.0 Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2007
Referatet underskrevet og godkendt.
3.0 Godkendelse af referat fra mødet den 1. oktober 2007
Godkendt uden kommentarer.
4.0 Esbjerg kommune får udsatteråd i 2008.
Esbjerg kommune har på sit byrådsmøde den 5. november 2007 besluttet at
nedsætte et udsatteråd.
I noterne til byrådsreferatet står der følgende:
Esbjerg kommune opretter et råd for socialt udsatte, der skal beskæftige sig med de
hjemløse, prostituerede, stofmisbrugere og de mest udsatte blandt sindslidende og
alkoholmisbrugere.
Rådet vil være hørings- og dialogpartner i forhold der berører de udsatte. De kan
inddrages i temamøder/konferencer om emner på området og rådet vil kunne tage
initiativer til kommende tilbud i kommunen for denne målgruppe.
Sammensætningen af rådet er endnu ikke fastlagt, men oplægget er, at det bliver
repræsentanter fra forskellige frivillige organisationer, der arbejder med udsatte.
Rådet skal træde i kraft i begyndelsen af 2008.
Vort udvalg besluttede at tage positiv imod en opfordring til at indtræde i rådet. Vi
har endnu intet hørt fra kommunen.

5.0 Varmestuen
Vi er startet med forsøgsordningen om søndagsåbning på Varmestuen. Vi holder åbent
igen søndag den 25. november og søndag den 30. december 2007. Poul og Torben
varetager tjansen disse to søndage. Herudover blev udvalget enige om at tage
beslutningen om permanent åbning alle søndage i 2008 med start søndag den 6. januar
2008.
Nu skal vi i gang med at finde frivillige til denne søndags tjans, da Varmestuen ikke
kan stille folk til rådighed.
-2Følgende har foreløbig sagt ja til en vagtordning:
Birgit Lauridsen – Poul J. Hagde – Ole B. Kruuse – Bjarne Rasmussen og Torben
Høecke.
Herudover skal vi nok bruge 2-3 folk mere. Vi retter en henvendelse til enkelte
frivillige på lørdagsordningen om de muligvis er interesseret.
Varmestuen har møde med personalet og de frivillige i huset onsdag den 14. november
kl. 18.30
Poul Hagde deltager fra udvalget og Torben tilslutter sig når han kommer hjem fra
Odense (bestyrelsesmøde i VISO).
På dette møde vil Poul orientere Varmestuen om vor beslutning.
Vi holder møde onsdag den 21. november kl. 14.00 om julearrangementet 1. og 2.
juledag . Torben og Poul deltager fra vort udvalg. Helga får en indbydelse via mail.
Poul orienterer Varmestuen om dette på fællesmødet den 14.11.07. Følgende har sagt
ja til at være behjælpelig begge juledage:
Johnna Erichsen – Poul Hagde – Bjarne Rasmussen – Ole B. Kruuse – Helga Larsen og
Torben Høecke. Albert Nielsen overvejer sin evnt. deltagelse. Vi er hermed dækket
godt ind og behøver ikke flere hjælpere. Flot gået!
Vor informationsmedarbejder på landskontoret Trine Fabricius påtænker at komme
til Esbjerg for at lave en ”god historie” om vore tiltag på Varmestuen. Historien skal
bruges til både vor nye hjemmeside og nyhedsbrevet SANDsiger.
Torben prøver at finde to brugere, som er indstillet på at blive interviewet i denne
anledning. Herudover skal der også være frivillige tilstede og det finder vi nok ud af.

Helga Larsen vil sikkert tilslutte sig til denne seance. Torben arbejder videre med
sagen med Trine.
Vi må nok erkende at vort engagement på Varmestuen fylder noget i vort udvalg og
det kan vi vel være lidt stolte over.
6.0 SANDs nye hjemmeside
Vi åbnede computerne på Vindrosen og så i fællesskab vor nye hjemmeside. Alle i
udvalget er imponeret og roserne sendes videre til vort landskontor.
Vi vil gerne have tilføjet Alkoholambulatoriet under vort udvalg. Torben sender de
nødvendige oplysninger til Trine.
Vor adresseliste over hele udvalget må gerne komme ud på hjemmesiden. Herudover
skal vi have fundet ud af, hvem af vore kontakter der har en hjemmeside og
mailadresse. Disse oplysninger skal tilflyde Trine for at blive påført på vor
hjemmeside.
-37.0 Orientering fra sidste regionsmøde
Torben gav en kort information om regionsmødet i Svendborg. Der henvises til det
udsendte referat.
Såfremt nogle af vore ”skoleelever og aktive arbejdsfolk” har mulighed for at deltage
i næste møde, er de selvfølgelig velkomne. På nuværende tidspunkt er det faktisk kun
Johnna, Bjarne og Torben der er ledige i dagtimerne. Et utroligt udvalg!!
8.0 Fastsættelse af julefrokosten.
Som traditionen har været det de sidste par år holder udvalget igen en lille
julefrokost på en af Esbjerg bedre spisesteder.
Datoen er fastlagt til lørdag den 15. december kl. 18.00
Nærmere oplysninger tilflyder udvalget, men alle bedes notere datoen.
9.0 Eventuelt
Albert Nielsen har følgende mailadresse: a.clemann@hotmail.com
Johnna Erichsen har tilmeldt sig lovgivningskurset på landsplan den 20. november i
Odense. Albert Nielsen overvejer at deltage og vender tilbage. Poul Hagde har
deltaget i et foreningsmøde på Vindrosen som vor udsendte medarbejder. Mødet gik
ud på et samarbejde mellem etniske og danske foreninger i Esbjerg området. På

nuværende tidspunkt er det ikke lige aktuelt for vort vedkommende, men de andre
foreninger er blevet opmærksomme på, at vi eksisterer.
Familiekanalen (TV station) i Esbjerg kan vi muligvis bruge i forbindelse med
solstrålehistorier. Vort engagement på Varmestuen vil være en oplagt ide. Vi drøfter
sagen igen på næste møde.
Birgit Lauridsen prøver at arrangere et fællesmøde med bestyrelsen for De
Hjemløses Venner samt vort udvalg. Vi vil gerne drøfte vort tiltag om genhusning i
Varde kommune.
Tiltaget om genhusning i Varde drøftes igennem på næste udvalgsmøde.
Udvalget sender en venlig og kærlig hilsen til Frede og håber snart at ham igen i vor
midte.
Næste udvalgsmøde er fastlagt til fredag den 11. januar 2008 kl.15.00 på
Vindrosen.
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