SAND bestyrelsesmøde 12.01.2021
Til stede: Harald, Nordjylland; Ewald, Østjylland; Henrik Mas, Trekanten; Steffen, Sydvestjylland; Murtaza,
Fyn; Robert, Storstrøm; Susanne Moos, Nordvestsjælland; Rani, Nordsjælland; Jonas, Hovedstaden;
Christina, Forkvinde; Ask og Tobias K, sekretariatet.
Ikke tilstede: Sønderjylland, Vestjylland

Dagsorden
1.

Er vi beslutningsdygtige? 5 min.
Det er vi. Alle har stemmeret.

2.

Runden rundt, 30 min.
SAND/forkvinden:
Christina har været en del i pressen ang. det kontantløse samfund. Hun havde bl.a. en debat, hvor Astrid
Krag også deltog og Christina følte sig fejet af – fordi socialministeren slutter et svar af med ”du har jo mit
nummer, du kan altid ringe.” Kort efter hjælper Christina 5 personer, på samme dag, med at hæve penge.
De havde problemer fordi mange banker er gjort kontantløse efter nytår. Hun besluttede sig for at ringe
med Astrid Krag og de svarede, men der er ikke rigtigt sket noget. Christina er gået i samarbejde med
Maibritt Berlau (fra Dansk Socialrådgiverforening og medlem af Udsatterådet). De har sat et møde op
med Finans Danmark, KL, bankernes fagforening og Socialministeriet. Alle er med og lige nu ventes det,
at de sætter sig sammen og finde en løsning der virker. Ask foreslår at man involverer
beskæftigelsesministeriet.
Christina fejrede juleaften, hjemme, hvor hun inviterede en gruppe af byens hjemløse.
Nordjylland:
Der er ikke sket så meget, grundet begrænsninger under covid-19. Det er stadig ikke muligt at komme ind
på boformerne, grundet forsigtighed og covid-19 restriktioner.
Svenstrupgård skal bygges om. Der skal laves nye værelser med thekøkken og bad i den afdeling, hvor
der indtil nu har været fællesbad og køkken.
Østjylland:
Der er fokus på den kommende generalforsamling, og der arbejdes på at lave det over video. Vi har også
drøftet om det kan udskydes? Hvad siger resten af bestyrelsen til dét?
Der er bekymringer for at miste deltagende ved at afholde det online.
Der skulle være afholdt nytårskur i vinteren, men den er (som udgangspunkt og efter aftale med Aarhus
Kommune) udskudt. Der er snak om at lave flere små fester frem for en stor, men det trækker mest at
lave en stor samling for byens hjemløse og udsatte.
Vi har lavet meget oplysning til folk omkring muligheder for isolation (covid-19)
Anders, Christina og Flemming har deltaget en del i møder med kommunen.
Trekanten:
Værestederne har lavet restriktioner, men forsøger mest at sortere folk i de sociale grupperinger de
normalt bevæger sig.
Der skulle have været møde med brugere i regionsudsatterådet i januar, ift. indstillinger til
formandsposten. Der havde man valgt at mødes 9, men nu er der kommet forsamlingsforbud på 5.
Vi har talt om at lave generalforsamlingen digitalt. En idé er at give kage på boformerne og alliere sig med
boforms-personalerne, så de kan servere for deres beboere.

Sydvestjylland:
Der er ikke sket så meget. Steffen har besøgt ungdomsværestedet og varmestuen inden jul. Der er kommet
ny ledelse på Skjoldbo (ungeherberget). Skjoldbo deltog i Rap Battle. Alle julegaverne fra SAND, er delt ud.
Karsten var ude og dele julenisser ud i november sammen med Jakob.
Fyn:
Der er blevet delt julegaver ud i Odense, og der er også delt gavekort ud til dem med børn.
Der er åbnet et forsorgshjem i Stenstrup (Svendborg kommune) de har 20 pladser.
Reden har åbnet et nyt sted i Odense.
Aktivitetsniveauet er lavt i byen, der er restriktioner med afstand mellem folk på varmestuerne/værestederne.
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Der er stadig folk, men ikke særlig mange.
Murtaza er lidt opsøgende og besøger byens steder og holder sig lidt opdateret. Det virker til, at der er hjælp
til dem der har brug for det – eks. hvis man lige mangler 20 kr til et måltid mad, så kan man godt komme til et
måltid gratis også.
Udvalget har brugt §18 midler på at dele gaver ud til byens hjemløse.
Nordvestsjælland:
Toften er stadig fri af Corona.
Der er delt julegaver ud.
Social Drive-out er bevilliget 3 år mere. Men må ikke køre for tiden, grundet forsamlingsforbuddet.
Varmestuen kører stadig, men med restriktioner.
Moos har fokus på sig selv og sin egen sag og med at få indstilling til førtidspension.
Storstrøm:
I december forsøgte vi at få et beboerråd op og stå på Sønderskovhjemmet. Det er desværre ikke sket.
Folk er blevet utroligt glade for julegaverne og info-kortene om tandlægehjælp (§134a). Der er kram fra
Storstrøms hjemløse til SAND.
Nordsjælland:
Der er delt gavekort ud.
Rani har afleveret tasker og jakker i Hillerød. Folk er meget taknemmelige for vores merchandise og de bruger
det. Så de kan ses i gadebilledet.
Udvalget er mødtes et par gange, for at tale eks. bisiddersager.
Rani har kontaktet (email) borgmesteren, i Furesø kommune, fordi han mener, at alt hvad der hedder noget
med revalidering og førtidspension bliver syltet. De har svaret, at de, grundet covid-19, ikke kan mødes lige
nu. Ask siger, at det eneste sprog, de forstår, er at lave et indslag i lokalpressen om det systematiske
syltesystem, Rani mener der foregår. Det kunne være en måde at få folk fra kommunen i tale på. Ask beder
Rani om at lave et udgangspunkt for et skriv, så kan de sammen lave et læserbrev.
Hovedstaden:
Der skulle have været bestyrelsesmøde i går, men ingen dukkede op. I december stod det også lidt stille.
Ask supplerer med, at der har været 40-45 personer, ad gangen, i den gamle kedelhal på Sundholm, til
julearrangement den 24. Kim Allan var glad og der var et godt samarbejde med lokalrådet på Amager – der
havde givet penge til det.
3.

Gennemgang af projekter i 2021 (se vedlagte bilag) 40 min.
- Herunder forslag til aktiviteter for ensomhedsmillionen
Ask har sendt en oversigt over samtlige projekter, vi har for det næste år, så bestyrelsen kan se hvilke
aktiviteter vi har – men også give visheden om, hvad det er vi finansierer.
Ensomhedsmillionen giver os nogle store muligheder for at lave noget nyt og sjovt. Men det er også rigtigt
svært at skulle lave aktiviteter, der fremmer fællesskaber og modvirker ensomhed, når man ikke kan
mødes fysisk. .
Tobias præsenterer vedhæftede illustration af 2021 aktiviteter.
Hvilke indspark og spørgsmål er der?
Murtaza stiller sig undrende overfor at lave onlinemøder med målgruppen. ”Vi skal gøre os umage for at
skabe fysiske rammer for målgruppen.” En idé kunne være at lave en happening, hvor vi er fysisk til stede
på alle boformer og laver noget sammen. Vi kan indsamle en masse viden ved at være til stede.
Murtaza har en idé ift. at være fysisk til stede – kunne vi have nogle ”pressesekretærer”/”journalister” der
kan deltage i pressemøder og stille kritiske spørgsmål.
Christina har en idé. Brugernes akademi har i december haft ”Brugernes julestue.” Her havde de lavet et
quizshow (live på Facebook) med musik, quiz, konkurrencer og andet. Det skal vi lade os inspirere og
gerne samarbejde med dem om at lave det endnu bedre og flere gange. Det kunne være sjovt at lave
noget lignende og gøre det sammen.
Tobias spørger: Oplever I, at de online tiltag, der er på Facebook, fungerer bedre til at samle folk?
Christina: Der har været meget opfølgning på alt det her. Der har været opbygget et kendskab til deres
brug af Facebook – både Brugernes akademi og LVS. Det har meget at gøre med at de ”nurser” deres
medlemmer ved at tagge folk og stille daglige spørgsmål. LVS har også været i gang siden i foråret og
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har bygget det godt op siden.
Murtaza: Facebook er det klart stærkeste sociale medie, og det kan man evt. også se ift. Hus Forbi.
Kunne man lave en struktur for den interne kommunikation – eks. i en arbejdsgruppe eller kan
sekretariatet støtte op omkring skabelsen af en infrastruktur?
Ask: Vi laver også et projekt, der hedder Hjemløse Fortæller. Det er en udløber af Tudekurserne. Det
handler om at tage den negative oplevelse, at være hjemløs, og vende det positivt – eller i hvert fald
konstruktivt. Udgangspunktet er at starte i juni, da man skal mødes for at lave det. Der er også et projekt
omkring Dark Design, vi indgår i sammen med KU (Kbh. universitet) og Projekt Udenfor. Dark Design skal
kortlægges og udfordres.
Der er flere projekter forklaret i det vedhæftede fra indkaldelsen til dagens bestyrelsesmøde.
(Jeg har efterfølgende fundet ud af at det er Aalborg Universitet, der er tovholder på projektet, Ask.)
Rani: Spørger hvilken uddannelse tovholderne fra KU har. (sociolog og jurist)
Mas: Her i Vejle skal der laves 82 socialt-bæredygtige boliger, til svage og stærke borgere. Det lyder
meget interessant. Mas lavede i 2019 en video med Hus Forbi om Dark Design – han har også vist Astrid
Krag Vejles dark design.
Ask gensender projektbeskrivelsen om Dark Design til bestyrelsen.
4.

Godkendelse af budget for 2021 (se vedlagte budget), 10 min.
Der er et budgetteret med et underskud på 100.000 kr. Vi regner ikke med, at vi bruger alle vores midler
fra 2020. Coronaen har bremset os. Det blev aftalt på sidste møde.
Jonas: Redigerede vi ikke sidste gang, så vi fik dækket de 100.000kr ind?
Rani: Jo, underskuddet var større. Vi rettede det til.
Ask: Det er tredje møde i træk, vi har fat i budgettet. Første gang ombudgetterede vi, fordi der var flere
aktiviteter, vi ikke ville nå at afholde i 2020. Anden gang (sidste møde), rettede vi en lille fejl, Ask havde
lavet i ombudgetteringen. Vi havde flyttet for meget fra en post til en anden. Denne gang laver vi et nyt
budget, fordi vi har fået 3 nye projekter, som alle skal med på driftsbudgettet.
Der vil blive hyret eksterne konsulenter ind til at lave og afvikle enkelte aktiviteter. De har fået deres egen
budgetpost.
Det kan blive aktuelt at gøre noget med de 125.000 kr, der er afsat til Folkemøde, hvis det igen bliver
aflyst.
Der er sat 200.000 kr af til at ansætte en til at varetage Susannes opgaver – eller måske aflaste og
varetage nogle eller andre opgaver end hende. Hvis Susanne ikke går på pension i år, frigives de midler
også.
Revisionen er steget fra 70.000 kr til 97.000 kr, da et større budget kræver flere timer for revisoren.
Vi har kigget på budgettet de seneste tre møder, men vi kommer nok til at se på det flere gange i 2021,
når tingene er, som de er.
Budgettet godkendes
Kan Jonas få mandat fra bestyrelsen til at skrive under på budgettet?
Bestyrelsen bemyndiger Jonas til at skrive under.
2019 regnskabet er ikke revideret ud fra de retningslinjer, Tilskudskontoret har lagt. Derfor har vores
revisor måtte lave et nyt regnskab og et nyt protokollat, som den gamle bestyrelse skal godkende. Flere
fra den nuværende bestyrelse sad i den.
Bestyrelsen fra 2019 skal sætte to underskrifter – en på regnskabet og en på protokollatet. Vi sender det
som en slags kædebrev, hvor der vil ligge frankerede konvolutter i – så man skriver under to steder og
sender til den næste på listen.
Fyn går fri. I Sydvestjylland er det Svamp der skal skrive under.

5.

Gennemgang og godkendelse af udviklingsplan (udkast er sendt til jer i fredags). 15 min.
Udviklingsplanen beskriver, og forklarer, hvordan vi bruger de satspuljemidler, vi modtager.
Ask: Er der kommentarer og/eller uenigheder?

3

Rani: Vi kan godt nævne, at vi også fylder noget ift. medier og uddannelsesinstitutioner. Eks. vores
arbejde med at hjælpe studerende i undervisning og eksamensarbejde/empiriindsamling. Vi er også åbne,
når pressen og medierne interesserer sig for hjemløshed.
Ask skriver det ind i udviklingsplanen, og med disse rettelser godkendes udviklingsplanen.
6.

Kommende generalforsamlinger i udvalgene og i SAND
- Hvordan afholdes de på en god måde i denne tid? 30 min.
Vi er udfordrede på forskellige fronter, men Covid-19 hovedsageligt.
Der er talt om, i flere udvalg, at afholde generalforsamling, digitalt.
Trekanten afholder det digitalt den 23. februar.
De vil invitere boformer og væresteder. Udvalget giver kage og beder personalerne om at være
behjælpelige med at sætte op til, at beboerne kan deltage.
Fyn mener at have styr på generalforsamlingen, Murtaza skal bare lige tale med Nancy.
Murtaza har ingen løsning på afholdelse ift. forsamlingsforbud – men går i dialog med Nancy.
Nordvestsjælland har udfordringer med at mødes online. Der er tvivl om, hvad der kan gøres. Det er
svært, når nogle ikke vil gøre det online, og andre ikke vil udenfor en dør.
Nordsjælland har kigget på vedtægterne, de adskiller sig lidt fra de nationale retningslinjer, og kan godt
afholdes online. Rani vil dog helst vente til der kommer lettere restriktioner fra regeringen. Vi vil kunne
afholde det udendørs.
Østjylland vil gerne udskyde det så længe det er muligt. Vi kan ikke være på værestedet, og vi har talt om,
om det kan afholdes udendørs. Vi er i gang med at undersøge mulighederne. Hvis vi gør det online, så vil
vi gøre det sådan, at vi sidder nogle stykker sammen, så det ser ud af noget.
Murtaza spørger om det kan være lovligt ikke at afholde generalforsamlinger?
Ask: Nej. Men man kan godt udskyde en generalforsamling, hvis man er forhindret i at afholde den (force
majeure). Det var det, SAND gjorde sidste år. Hvor Covid 19 gjorde, at vi ikke kunne afholde GF. Det er
også i år en gyldig grund.
Ask: En generalforsamling er til for at kunne invitere dem ind, der ikke sidder i udvalget.
Udgangspunktet vil – efter hans mening - være, at vi laver virtuelle generalforsamlinger.
Dét, der betyder noget er, at vi kommer ud til folket, og de bliver bevidste om hvad vi laver, og at vi findes.
Christina: Mas og jeg talte sammen i går og om muligheden for at lave det virtuelt. Vi vil sende
hyggekasser ud, ligesom rap-battle og Fælles SAND. Vi kan se dette som en mulighed for at få
herbergerne og boformerne med – og skabe den relation vi normalt har så svært ved at komme i gang
med. Vi kunne også, der hvor der er overskud, deltage fysisk på gadeplan ved eks. torve-/kirkepladsen,
hellestederne eller fixerummet (Nåleparken i Aarhus)
Mas: Der er mulighed for at indsupplere løbende lokalt, hvis der er folk, der ikke kan eller vil deltage i
generalforsamlingen.
Jonas: Kan vi afholde den nationale generalforsamling, uden at have afholdt lokale generalforsamlinger?
Ask: Etisk, måske nej. Juridisk, ja. Det er den lokale bestyrelse, der bestemmer om de vil afholde eller
udskyde generalforsamlingen. Hvis den udskydes, sidder bestyrelsen indtil generalforsamlingen afholdes.
Det er så dem der beslutter hvilken kandidat, der skal indstilles til SANDs bestyrelse.
National generalforsamling:
Skal årets generalforsamling afholdes eller udskydes, og hvad skal der meldes ud?
Der er 5 stemmer for at afholde GF sidste tirsdag i marts. Harald, Jonas, Steffen, Christina, Rani.
Der er 3 stemmer imod. Ewald, Murtaza, Moos.
Det vil sige at generalforsamlingen afholdes som planlagt. Vi finder en online løsning.

7.

Næste møde? Forslag: onsdag d. 10. feb.
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Det besluttes at holde bestyrelsesmøde den 09.02.2021 i stedet for d. 10. som der er foreslået
Kl.9:30 – 12:30, d. 9.2. på ZOOM, sæt X i kalenderen.
8.

Evt. 10 min.
Christina: Jeg vil gerne give en opfordring til, på de lokale generalforsamlinger, når der skal vælges
opstillere til hovedbestyrelsen, at udvalgene ryster posen lidt. Det kunne være fedt at være bredere
repræsenteret ift. både køn, alder osv. Det kunne være fedt at få nogle nye folk med.

Tobias K/d.13.1.21
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