SAND bestyrelsesmøde d. 26.6.19
Deltagere: Christina, Rani, Steffen, Susanne Moos, Jens, Ewald, Jonas, Hans, Murtaza, Robert, Henrik, Eluf,
René, Nancy, Tobias, Ask (ref.)

1. Afklaring af hvem der har stemmeret og afklaring af om bestyrelsen er beslutningsdygtig
Eluf har ikke stemmeret. Murtaza er suppleant for Dennis, så han har stemmeret. Ask, Nancy, Tobias og René er
ansatte og har derfor ikke stemmeret. Stellan fra SAND Sønderjylland har meldt afbud til mødet og har ikke en
suppleant. Bestyrelsen er beslutningsdygtig.
2.

Runden rundt: Bestyrelsesmedlemmer informerer om hvad de har lavet af SAND arbejde siden
sidst
I SAND Nordsjælland er de mere på hospitalet end på gaden. Rani har haft nogen bisiddersager. De har fået
kontakt til Frederikssund kommune. Han og Kaleraq var til Grønlands national dag d. 21. juni.
Steffen fra Sydvestjylland er ved at følge op på en politisk kontakt.
Nordvestsjælland arbejder på deres kvindenetværk. Der er en række organisationer på hjemløseområdet, der er
gået sammen om at lave et sådan.
Der har været indvielse af de nye bygninger på Roskildehjemmet. Det er blevet noget helt andet. Meget
institutionsagtigt, mener Susanne. Der er køkkener på hver gang. Det er fede værelser med fladskærme. Susanne
frygter at de bliver stjålet.
Nordjylland, v. Jens er ved at arrangere udsattedag.d. 24. august. Det hele skulle være på plads. Der er lavet en
flot plakat. De snakker også om at besøge Blå Kors Hjørring og Svenstrupgaard syd for Aalborg.
Udvalget gav den også god gas til hjemløshedens døgn. Der var gode indslag i TV Nord med Heidi og nogle
politikere. Det var godt at man kom helt til Hjørring.
Jens har også været en tur i Århus til Hjemløshedens døgn. Han deltog i UC (UngeCrew)s arrangement.
SAND Århus, v. Ewald. Han har holdt lidt ferie. Men ellers er der mange studerende, som han har talt med. Bl.a.
skulle nogle journaliststuderende lave et indslag. Ellers har han været med til at få Borgerforeningen i
Jægergårdsgade op at stå og arrangeret nogle aktiviteter. Han har også kontakt til en dansk/tysk skole som gerne
vil have et oplæg på både dansk og tysk. De har også planer om at komme i gang med at besøge boformer.
Østervangs beboere efterspørger det. Christina siger at Østervang (personale) ikke er så pjattede med at vi
kommer på besøg. Det vil være godt at få en invitation. Christina siger, at der er ved at blive planlagt et
ungeherberg, hvor de var nogle stykker, der var med til at planlægge hvordan det skulle se ud. Det skal være på
det gamle amtssygehus. Et fedt sted. Projekt Udenfors boliger, seks stk., er også placeret der.
De har også planlagt 3 debatter i Århus festuge (slut aug./start sept.). Her vil de bl.a. gerne låne den bunker UC
brugte på Hjemløshedens døgn.
Der har været mange bisiddersager. Misbrugscenteret er ikke særligt velfungerende set med hjemløseøjne.
Christina er lidt overrasket over at det stort set kun er Århusborgere blandt de unge hjemløse. Hun troede der var
flere udenbysborgere som kom til Århus.
Ewald er blevet interviewet til radio 24.7.
Jonas, SAND H, var til lovgivningskursus i går.
Han ved at SAND H stadig arbejder med at få grønlændergruppen i sving. Der er møde i SANDudvalget d. 3., hvor
de bl.a. skal snakke om hvordan de får flere medlemmer. Jonas vil foreslå at man holder nogle bestyrelsesmøder
på boformerne.
Der har været Minoriteternes Grundlovsdag på Christiania. Det var vist meget godt. Jonas var ikke med.
De har også været til Kofoed Skoles sommermarked.
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Kim Allan var en del i medierne. Bl.a. i TV Lorry.
Sydfyn: Hans synes ikke det går så godt dernede.
Han har deltaget i nogle aktiviteter, men han ved ikke hvad de andre har lavet.
Murtaza fra SAND Fyn fortæller, at de ikke mødes i Fyn udvalget. Sidst var det et fællesmøde med Sydfyn.
Han møder dog hjemløse, snakker med dem, inviterer dem på kursus. Han synes det har stået stille længe. Han
synes han selv har taget initiativ til at de skal mødes, men ingen andre end ham, tager initiativ. Christina opfordrer
til at han kontakter Pia. Hun vil gerne være med igen og kan måske hjælpe med at sparke folk i røven, så de
kommer.
Han væbner sig med tålmodighed. Han kæmper videre. Og nyder det gode vejr.
Ask supplerer med at fortælle, at Rikke fra Fyn var i TV 2 News og fortalte hvor vigtigt det er at man får hjælp til
tandlæge.
SAND Fyn var også gode under Hjemløshedens døgn.
SAND Storstrøm har gang i Tour de Væresteder, hvor de tager ud og besøger væresteder. Når de har været hele
vejen rundt, vil Robert gerne lave en fællesdag, hvor udsatte inviteres, og Christina og Mette Frederiksen.
Udvalget har været til dialogmøde med Guldborgsund Kommune. Robert synes de var meget positive. Stevns
Kommune har også været positive omkring oprettelse af et udsatteråd.
Linette har været til to tillidsmandskurser og har været glad for det.
Henrik Mas fortæller om SAND Trekanten. Der er nogen af suppleanterne, der er blevet
bestyrelsesmedlemmer.Og Jensine er blevet næstformand.
De skal til udsattedag i august.
Han har været til Udsat på Kant i Fredericia sammen med Hus Forbi. Det har ført til, at de er blevet
udsatteambassadører som en del af ”strategi for udsathed” og bliver inviteret til arrangementer for udsatte i
Fredericia.
De skal også afholde hjemløsedag sammen med en række andre organisationer. D. 17. okt.
Mas har været i dialog med kommunen om en læge fra Århus, som er blevet ansat i Misbrugscenteret i Vejle. Man
har dårlige erfaringer fra Århus. SAND vil advare mod at ansætte ham.
Eluf, SAND Vestjylland, har fået ny formand. Det er Karin. To personer er nede med flaget pt. De snakker om at
få nogle flere folk med i gruppen. Bl.a. Jan Lauritzen, som før har været med. De har svært ved at være
beslutningsdygtige. Eluf foreslår at de laver et tættere samarbejde med SAND Østjylland. Eluf vil gerne lave nogle
aktiviteter i grænseområdet. Det vil også være godt for dem, nu de ikke er større.
Forkvinde Christina: Hun har været til netværks- og dialogmøde for alle udsatterådene. Der er 50 udsatteråd nu.
Der arbejdes på at få udsatteråd i regionerne. Der var kun Rani og Christina fra SAND. Der var mange
kommunefolk, men også fra LAP og SIND. Rani savnede flere SAND folk. Det er nok et spørgsmål om, at det er
dem der råber højest i de lokale udsatteråd, der kommer med.
Christina har haft møde med Mai Mercado. Hun vil gerne overdrage området på en god måde.
Christina skal deltage i en debat om hjemfølelse på arbejdspladsen. Lidt anderledes end det hun plejer. Det
glæder hun sig til.
Hun har også været til møde med en bygherre, der skal bygge på Sydhavnen. Han har talt med mange forskellige
hjemløse for at få input. Han vil gerne bygge i genbrugsmaterialer. Han bruger bl.a. halvgulv og forsøger med
kasserede vindmøller. Han er ret cool ift. udsatte. Han vil gerne inkludere. Han vil lave kontorfællesskab for bl.a.
os. Han vil måske også lave teater og galleri. Han vil gerne lave en café med udsatte i lære. Han vil også gerne
ansætte folk fra nåleparken på socialt frikort. Bygningen skal under alle omstændigheder indeholde flere ting.
F.eks. tre rum, der er aflastningsværelser, hvor man kan sove en nat eller to.
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På byggepladsen skal der også ansættes udsatte. Christina håber det lykkedes, og at det bliver godt. Hun har
store forventninger.
Folkemøde – bestyrelsens evaluering og beslutning om hvor vidt vi skal deltage næste år. Budget
(ca.), rammer, samarbejdspartnere, deltagerantal osv.
Mas siger at Folkemødet gik over al forventning. Han synes vi fik god kontakt med folk, mens vi sad i busskuret.
Der var mange der kom forbi og ville høre om SAND. TV 2 Bornholm var også forbi. Mas var til flere debatter. Til
en af debatterne sagde socialdemokraterne, at de gerne ville have satspuljemidlerne tilbage, så der kunne komme
gang i nogle flere projekter. Det bør vi være opmærksomme på. Mas fortæller om en café på Misbrugscenteret i
Vejle, der var finansieret af satspuljemidler. Den er lukket efter satspuljemidlerne stoppede.
3.

Christina siger at hun var helt smadret efter Folkemødet. Det var en god fornemmelse. Sidste år var hun – og
andre hun har talt med – psykisk smadret. Hun tilskriver den psykiske forskel, at man bare var SAND. Der var et
meget godt fællesskab og samhørighed. Der har været en stor sammenholdsfølelse.
Jonas siger at folk var mere morgenfrisk i år. Der var ro kl. 23. Han synes også at personalet virkede mere
afslappede, fordi folk i langt højere grad overholdt aftaler. Han synes det har været det bedste Folkemøde han har
været på.
Christina synes vores egen debat var meget velbesøgt. Det har aldrig været bedre. De har også deltaget i mange
andre debatter. Der var også mange gode snakke. F.eks. havde Josefine og Christina en snak med nogen, der
ville lavet et sted for unge hjemløse – også dem under 18. Det vil de gerne have SANDs hjælp til.
Mai Mercado – socialminister lidt endnu – var også på besøg. Vi måtte smide hende ud efter 1½ time fordi der
skulle ryddes op.
Nancy fortæller, hvordan vi udvælger folk til Folkemødet. Det er bestyrelsen, der har fastsat hvilke kriterier, der
skal udvælges efter. Det gælder om at have så mange facetter af hjemløshed repræsenteret. Desuden skal man
være holdbar.
Nederst på prioriteringslisten er ønsket om at få en bred geografisk repræsentation. Århus har selv søgt og fået
midler til at få folk med til Bornholm. De er så sammen med SANDs delegation.
Jens har før spurgt om han komme med som enkeltperson. Det synes han er mærkeligt han ikke kan, når SAND
Østjylland kan få folk med. Østjylland har selv søgt og fået midler til at deltage på Folkemødet. De vil også søge
næste år. SAND Hovedstaden har søgt om midler til at komme til Folkemøde næste år. Det er ikke alle kommuner,
der vil give penge til denne aktivitet. Der skal som regel søges specifikt til denne aktivitet.
Problemet er, at hvis folk bare selv tager med og så vil være en del af SANDs hold, har vi ikke tænk på
arbejdsfordelingen i gruppen og man kan ikke være sikker på at alle byder ind med noget relevant. Østjyderne har
de forgangne år været indstillet på at følge de samme regler som SAND delegationen og at tage del i
arbejdsopgaverne.
Jane Nielsen fra Århus tog selv derover. Hun sørgede selv, ifølge Jonas, for overnatning og mad. Man kan
selvfølgelig komme som enkeltperson, men så er man bare ikke med som SAND mand/kvinde.
René synes ikke optakten til Folkemødet var optimalt. Han vil gerne sætte holdet tidligere, så folk kan deltage
mere aktivt i processen.
Pladsen var også dårlig, synes René. Det vil de gerne klage meget over.
Der er brugt ca. 120.000 kr. Men vi kan ikke være sikker på at alle udgifter er med. Dvs. man har brugt 20 procent
mere end budgetteret.
Christina synes, det har været alle pengene værd. Jonas istemmer.
Der er flere der synes at vi havde for få flyers og andet materiale.
Ask siger at bestyrelsen skal beslutte hvor mange penge de vil afsætte til Folkemødet.
Vi tager afsted næste år. Flertalsbeslutning.
Vi diskuterer hvor mange penge vi skal bruge på Folkemødet 2020. Vi vil bruge 125.000 kr. på det.
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Vi lægger op til samme deltagerantal. Dvs. 10-12.
Hvis der er flere udvalg, der vil derover på egen hånd, skal der sættes nogle rammer for det. Vi skal ikke være
flere end at vi kan være et kollektiv. Vi kan risikere at blive splittet, hvis udvalg tager afsted på egen hånd. Det er
vigtigt at alle SAND folk arbejder sammen. Vi er der som landsorganisation, påpeger Jonas. Det giver ikke
mening, at man er der som SANDudvalg.
Vi skal være opmærksomme på problematikken og tage det op igen, hvis flere udvalg taler om at ville afsted på
egen hånd.
Christina synes det har været fedt at vi bare har været os selv som udgangspunkt, og så samarbejde med andre
på selve Folkemødet. Det er der flere, der gentager. René supplerer med, at vi kan låne eller leje vores telt ud. Vi
kan også leje os ind hos andre eller indgå i samarbejder om at lave en debat. Vi bøver ikke nødvendigvis have
vores eget telt, og det er heller ikke mejslet i sten at vi skal have campingvognen med.
Jonas husker os på, at vores telt også har været chill out zone i flere år.
Konklusion: Næste år tager vi selv afsted, ligesom i år. Men vi kan sagtens samarbejde med andre organisationer
på Folkemødet.
Udvælgelsesproceduren bliver den samme som de sidste par år. Sekretariatet udpeger det endelige hold. Vi
afsætter 125.000 kr. til det.
Valgkamp – Hjemløsehedens døgn skal evalueres og vi skal diskutere, hvordan vi følger op
politisk.
Vi vil gerne gøre noget både nationalt og lokalt for at følge op på Hjemløshedens døgn og valgkampen. Forkvinde
og næstformænd vil hive fat i de socialpolitiske ordførere, og selvfølgelig den nye socialminister. Det vil også være
godt, hvis man hiver fat i lokale folketingsmedlemmer, der gerne vil have en socialpolitisk profil. Ask har lavet en
liste over politikere, han synes vi skal overveje at lokalt. Det kan være en nyvalgt Folketingspolitiker, vi synes skal
vide noget om hjemløshed. Det vil sekretariatet støtte op om i august måned.
4.

Evaluering af Hjemløshedens døgn:
Det var et godt arrangement i bunkeren UC lavede. Jens og Steffen var med.
Steffen synes vi skal videreudvikle konceptet og bruge det igen.
Rani synes planlægningen efter vores kickoff møde, til det besluttet hvad vi skulle handle på, var mangelfuld. Han
synes dem, der havde været med på mødet i højere grad skulle have været inddraget. Det var også ærgerligt at vi
måtte aflyse noget dagen før. Man kunne have hevet folk ind på dagen ved restauranten.
Vi skal ikke opgive så hurtigt, siger Christina.
Rani var til valgmøde, hvor han kunne konkludere, at hans socialpolitiske lokale kandidat ikke vidste noget om EUpolitik eller på andre områder end det sociale. Det var noget de kunne klare selv i udvalget. Han mener det kunne
organiseres på Facebook eller andet, hvad der skulle ske på hjemløshedens døgn.
Christina mener vi skal være bedre til at få pressen med. Hun siger også, at vi ikke var gode nok til at få delt vores
ting på Facebook. De var ellers smidt op af Sofie eller andre.
Vi har både været i TV 2, P4, TV Nord, DR (hjemmeside) og andre, så helt dårligt har det ikke været.
Vi har også fået nogle gode lokale aftaler med politikere, som vi mødte på vores 1:1 arrangement.
Eluf foreslår at man laver en tour de hjemløs special ved næste kommunalvalg, hvor SAND arrangerer
vælgermøder på boformer.
Rani vil gerne undervises mere i Facebook. Mere end den gode undervisning han fik på valgkamp – kick off
kurset. Han vil gerne være bedre til at bruge mediet.
Ask fortæller at han vil tage initiativ til at få lokale møder med politikerne i august/september.
5.

Forslag: vi skal lave en drejebog for kommunerne, hvor vi vejleder dem i hvordan de skal hjælpe
hjemløse med komplekse problemstillinger.
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Rani fortæller om en afhandling som arkitekt Laura Højring har lavet (hun er gæst i SANDs boliggruppe). Hun har
formået at lave plancher, der udtrykker hjemløses ønsker og behov til egen bolig. Det er en metode hun har
overtaget og udviklet. Det er en god mulighed for at få hjemløse til at indgå i et frugtbart samarbejde og ikke bare
parkere dem. Kan metoden mon bruges i højere grad og bruges til at få fat i nogle af de kompetencer borgeren
har, spørger Rani – og svarer selv bekræftende på det. Det skal helst være sådan at systemet ikke bare udstiller
de ting borgeren ikke kan. Der skal også tages fat i de ressourcer borgeren har og de skal videreudvikles – de skal
understøttes.
Rani hørte et oplæg fra Laura på en konference projekt UDENFOR afholdte. Der var en fra socialstyrelsen, som
var meget interesseret i metoden.
Rani vil gerne lave et instrument som kommunerne kan bruge til at sagsbehandle borgere bedre. Det handler først
og fremmest om, at kommunerne erkender, at de har hjemløse eller socialt udsatte. Det er dyrt for både kommune
og borger at parkere folk. Men der skal laves en hel drejebog. For det andet handler det om kommunikation. For
det tredje handler det om opfølgning. Det kan være en ganske simpel skabelon, mener Rani.
Andre mener, det er i udsatterådene det her arbejde skal gøres.
Ask foreslår, at vi tænker i Ranis baner, når vi skal forholde os kritisk til de retningslinjer på hjemløseområdet
socialstyrelsen udsender i løbet af efteråret.
Ingen beslutning.

6. Tour de boform: hvad er meningen med galskaben?
Tour de boform blev opfundet for nogle år siden.
Ideen er, at vi spænder vores campingvogn på en bil og besøger boformer. Her slår vi os ned og fortæller beboere
og personale om, hvad SAND er og hvad SAND kan. Vi laver aktiviteter, f.eks. en lille petanqueturnering, grill aften
eller noget helt tredje. På sidste turné holdt René oplæg om beboernes rettigheder og pligter på boformen. Der
kan også gives gode råd til hvordan man laver et beboerråd.
Touren har flere formål. Vi udbreder kendskabet til SAND. Vi afliver myter om hvad SAND er/gør. Vi rekrutterer
nye folk. Vi styrker SAND folkenes fællesskab.
Tobias er tovholder på projektet. Vi skal inddrage de udvalg, hvis boformer vi besøger. Hvis de er tyndt besat,
hjælper naboudvalget til. Det vil også være godt at have nogle folk med igennem længere tid. F.eks. en chauffør.
Vi vil lave en tour de boform i 3 uger i september. Vi vil genbruge konceptet fra sidst, men også opfinde nye
aktiviteter. Vi kan f.eks. besøge en boform og invitere flere boformer med.

Spørgsmålet er hvordan vi får udvalgt de boformer vi vil besøge. Vi kan ikke besøge alle, og vi kan heller ikke
komme til boformer i alle udvalg. Vi snakker om forskellige kriterier for at få besøg.
1. vi besøger boformer, der kører godt.
2. boformer vi er langt fra. F.eks. fordi vi har opført os mindre godt.
3. boformer som udvalget har svært ved at nå.
Jonas siger, at man kan få de boformer vi kender godt, få til at fragte beboere fra boformer til boformer, vi
besøger, som ikke kender os så godt.
Murtaza synes det vigtigste er, at vi kommer ud hvor beboerne ikke kender SAND.
Eluf foreslår at vi lokker beboere og boformer, med at vi giver ”grisen”, hvis de giver tilbehøret.
Jonas foreslår at vi også ser på hvilke typer, der bor på en boform. Der hvor de er allermest tiltede eller allermest
velfungerende, er det måske ikke relevant at besøge.
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Ewald mener, det er vigtigt at påvirke personalet også. De skal støtte beboerne i det daglige til at være med i
SAND. Nogle fanebærere, som René kalder det. Han følger op med at spørge sig selv, om der er nogle politiske
mærkesager, man kan løfte. F.eks. at man i Odense har afskaffet dusørarbejdet. Det er hverken beboere eller
personale glade for. Man kan invitere politikere til at diskutere sagen.
Beslutning: Sekretariatet laver en plan, hvor vi forsøger at få så mange af de ønsker vi har hørt med. Under
udformningen kontakter vi de relevante udvalg og får snakket om valget af boformer er relevant, og hvordan man
kan går planen endnu bedre. Planen skal være klar i starten af august, så vi kan få kontaktet boformerne.
7.

Vi har arvet kr. 390.436,37. Hvad synes udvalgene pengene skal bruges til? Sidst diskuterede vi 5
forslag: Bedre/mere tøj, Folkemøde 2020; rystesammenture; konference; Tour de Boform.
Vi bytter om på punkt 7 og 8.
Steffen siger, at SAND Sydvestjylland synes at sommerjakkerne går for let i stykker. Vinterjakkerne er for varme.
Rani siger, at han synes det er kvaliteten der skal være bedre. Han synes ikke der bør bruges penge på tøj af
dårlig kvalitet eller tøj folk ikke vil gå i. Det eneste han synes rigtigt fungerer er T-shirt’ene.
Murtaza synes, Tour de Boform skal prioriteres og at Folkemødet skal prioriteres.
Jonas synes, vi skal prioritere Folkemødet.
Vi bruger 125.000 på Folkemødet næste år. Vi bruger også 100.000 på Tour de boform.
Som det fremgår af punkt 8 ser det ud til, at vi får et underskud i 2019. Hvordan det skal dækkes tager bestyrelsen
ikke stilling til.
8. Økonomistatus
Ask uddeler et regnskab for de første 5 måneder. Der er brugt flere penge end vi har budgetteret. Det er
Folkemødet, flere kurser end normal og Hjemløshedens Døgn under valgkampen, der har trukket penge ud af
kassen. Alt sammen gode aktiviteter. Der er også brugt flere lønkroner. Hovedsageligt fordi vi har haft en
studentermedhjælper ansat til at løse en masse opgaver.
Ask fortæller at vi netop har fået en bevilling på 260.000 kr. til vores bisidderkorps og at vi har arvet 100.000 kr.
Der opfordres til, at vi bruger udvalgenes viden om hvor vi kan få sponsoreret ting. Det kan vi f.eks. gøre på tour
de boform.
9. Hvilke emner skal vi snakke om på bestyrelsesseminaret d. 13. – 14. august?
Murtaza: drøfte muligheden for at lave nogle længere ture, så vi kan bruge første del på at lære hinanden at kende
og derefter være faglige.
Vi snakker om regler for, hvad man kan tillade sig at have af promille, når man er ude og repræsentere SAND. Det
kan være svært at sige til vedkommende, men det er vores alle sammens ansvar at gøre fulde folk
opmærksomme på, at de ikke skal drikke mere eller forlade selskabet.
Nye samarbejdspartnere, lokalpolitik, blive klogere på Facebook og andre medier. Implementering af SAND folk i
beboerrådene eller i udsatterådene.
Brugernes Bazar. Plan laves.
10. Evt. 10 min.
Corona camping i Køge skal smide en masse fastliggere ud. Mange af dem er udsatte borgere. Er det noget
SAND skal gå ind i?
Kim Allan fra SAND Hovedstaden kender stedet og vil kontakte ejeren, oplyser Ask. Kim Allan vil høre ejeren om
SAND skal forsøge at lave lidt medieståhej om det. Vi afventer og hører hvad han siger.
Der opfordres til at der inviteres flere husforbiere til SAND arrangementer. Jens siger der er mange i forvejen. Vi
kan være bedre til at reklamere for vores kurser mm. lokalt, siger Christina. Det vil også tiltrække flere sælgere.
Ask/d. 27.6.19
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