SAND bestyrelsesmøde d. 28.1.15
Deltagere: Kurt Andersen, Bettina Sørensen, Pia Nedergaard, Steen Rosenquist (dirigent), Ole Svendsen,
Harald Gjersøe, Leif Jensen, Christina Strauss, René Køhn, Ask Svejstrup (ref.)
Afbud: Martin, Holmgren, Henrik
Flere bemærker at Eluf skulle have deltaget i mødet. Ask glemte at sende ham en indkaldelse. Det beklager
han.
1.

Per Kragh har trukket sig. Hvad betyder det?

Per K. har trukket sig som formand og fra SANDs bestyrelse. Ask har talt med ham. Kort fortalt kan han ikke
holde ud at se på at SAND har mistet sin rummelighed. Han ser alt for mange, der vil smide folk ud af
udvalget fordi de har svært ved at samarbejde med dem. Der er alt for meget fokus på hvad andre
mennesker gør eller siger i stedet for at gå op i de hjemløsesager, der skal løftes. Han er træt af at se folk
der kæmper om at få magten i udvalgene i stedet for at gøre noget for at hjælpe hjemløse.
Vi snakker om, at man bør lade være med at låne penge af hinanden i udvalget. Det kan give konflikter. Hvis
man låner penge ud, skal man være parat til at miste pengene.
Pia siger at det kan være svært at være direkte over for folk. Vi er udsatte mennesker og har ikke altid let
ved at tage de svære samtaler eller at modtage de svære beskeder.
Vi skal forsøge at hjælpe hinanden til at adskille private holdninger og meninger om hinanden og SAND
arbejdet. Selvom man ikke kan lide hinanden bør vi kunne arbejde sammen.
Alle folk skal være med til de ting som de kan overskue og har lyst til.
Bettina opfordrer til, at man altid er 2 personer på en opgave. Lav garderinger så man ikke ender i en
situation, hvor det hele vælter fordi én bliver væk.
Vi fortsætter med Pia og Steen som næstformænd. De aftaler arbejdsfordelingen indbyrdes. Vi vælger en
ny formand på generalforsamlingen.
2.

Vedtægtsændringsforslag: tilbagemeldinger fra jeres udvalg

Vi ser på de tre modeller arbejdsgruppen har lavet. Dertil er der et valg om, hvorvidt formanden skal
repræsentere sit udvalg eller ej. Svendsen gennemgår modellerne.
Hvad siger udvalgene? I København kunne de ikke blive enige om hverken model eller
formandskonstruktion.
Vestjylland hælder til model 3. Harald hælder også til 3’eren. Storstrøm siger 2. Steen hælder til 3’eren. Ole
hælder til 1’eren. Pia hælder til 2’eren. Det gør Bettina også. Nordvestsjælland hælder til 1’eren. Christina
siger 2’eren. Sønderjylland siger 3’eren.
Vi stemmer. Der er lige mange for 2 og 3. Bettina går med til 3’eren, da der ikke er den store forskel. Vi
anbefaler 3’eren.
Vi skal finde ud af, om formanden skal vælges særskilt eller repræsentere sit udvalg.
Pia, Bettina, Køhn og Christina siger formanden også kan repræsentere sit udvalg. Resten siger at
formanden ikke bør repræsentere sit udvalg.
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Vi vælger modellen hvor formanden Ikke repræsenterer et udvalg, dvs. 3 a.

3.

Generalforsamling i udvalg – status

Er der tjek på det? Harald forsøger først og fremmest at få folk i udvalget. Han har ikke tænkt så meget over
generalforsamlingen. Det får han styr på i løbet af et par uger. Resten af udvalgene har styr på det.
Sekretariatet har Lotte grafiker hos sig onsdag-torsdag. Hun vil gerne lave plakater til udvalgenes
generalforsamlinger. Hun har lavet til flere udvalg. Ask siger at man kan kontakte hende, hvis man vil have
hjælp. Han vil også få hende til at kontakte udvalgene.
4. Udvalg der går ned – Hvad skal vi gøre ved det?
Steen nævner Nordsjælland, som er et af de udvalg, der har det lidt svært. Vi bliver nødt til at hjælpe de
udvalg, der har det svært. Han mener vi som naboudvalg, skal bakke op. Vi skal være åbne om, at der er
noget der halter. Nu vi har alle kommuner dækket, har vi også en forpligtelse til at holde udvalgene
kørende.
Vi snakker om at der kan være nogle udvalg, der gerne vil have hjælp til noget fra et andet udvalg. Ask
siger, at SAND gerne vil betale billetten, hvis han vurderer at det ellers var en medarbejder, der skulle
sendes afsted. Det har altid været meningen, at vi skulle trække på hinandens erfaringer udvalgene
imellem. Han siger også, at han vil have lov til at foreslå, at der bliver sendt en anden afsted, hvis han ved at
der er en der er bedre kvalificeret til at løse opgaven. Det vigtigste er, at man er åben om, at man har brug
for hjælp, så vi kan få gjort noget ved det.
Steen snakker om, at det vil være godt at vi fortæller noget om hvad vi får ud af at være i SAND. Det er der
lagt op til at vi gør på den nye hjemmeside.
Vi snakker om at Sydvestjylland og SAND Sydfyn er lidt på hælene. Her har sekretariatet gået ind og sørget
for at der laves generalforsamlinger. Med hjælp fra de lokale kræfter der trods alt er.
5. Tour de boform v. Steen
Steen har siddet og puslet lidt med en rute og nogle datoer. Han foreslår d. 6.-7. august, d. 10.-11. aug.,
13.-14., 17.-18., 20.-21., 24.-25., 27.-28. aug. Det er 24 timers auktioner. Der er altid en dags pause og så et
andet sted. Københavnerne har et arrangement d. 21., hvor de gerne vil have campingvognen.
I sept. er det d. 7.-8., 10.-11., 14.-15., 17.-18. 21.-22., 24.-25., 28.-29. Der kan være nogle af dagene, der
ikke passer. Det kræver at de lokale udvalg byder ind med noget.
Christina vil gerne lave noget stort i Århus Festuge. Det er fra d. 28. aug.-6. sept. Der kunne de godt bruge
campingvognen. De vil gerne have nogle forskellige kunstnere til hver dag i festugen at give et bud på,
hvordan man skal lave et shelter (udested) for hjemløse. Den sidste dag vil de gerne have borgmester,
rådmand og måske nogle andre i en komité, der skal kåre en vinder. Ellers skal det være som i Viborg, hvor
man inviterede folk ”indenfor i stuen”.
Det skal være en tour de boform, med afstikkere ud til noget andet – f.eks. festuge. Vi snakker om at
Roskildehjemmet skal besøges.
Vi vil gerne lægge opgaven over i kommunikationsgruppen. Det kræver at vi får kommunikeret vores idé ud
til udvalgene og spørger dem om, hvordan det passer ind i deres planer. Den videre planlægning lægger vi
over til kommunikationsudvalget.
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6.

Generalforsamling SAND - status

Det er tirsdag d. 31. marts. Den holdes i Odense. Det er pengedag for mange. Det kan være svært at slæbe
folk til. Ask synes Mødecenter Odense er lidt dyr, men det har den fordel at folk kender stedet, der er gode
rygeforhold, og der er styr på tingene.
Ask opfordrer udvalgene til at diskutere, hvem der skal stille op til SANDs generalforsamling. Enten skal
man vælge den eller de kandidater på udvalgenes generalforsamlinger – eller aftale at det bliver behandlet
på næste møde i udvalget. Det vigtigste er, at så mange som muligt får mulighed for at være med til at
beslutte hvem der skal repræsentere dem.
Vi snakker om, at et udvalg kan få 3 folk i bestyrelsen (1 formand og 2 repræsentanter), hvis
vedtægtsændringsforslaget bliver vedtaget. Det kan virke uretfærdigt.
Ask skriver de forskellige scenarier for valget til generalforsamlingen ned og sender det til udvalgene. Der
skal f.eks. gøres opmærksom på, at de udvalg, der stiller en formand op, skal beslutte om de stiller 2 andre
op til bestyrelsen, og hvis deres formandskandidat ikke bliver valgt, skal han/hun så stilles op til bestyrelsen
i stedet for en af de andre fra udvalget?
7.

Borups højskole konference med SBH - Udenlandske hjemløse som tema?

SBH vil genre holde konference med os igen i år. Vi får som sædvanlig 20 gratis pladser og skal ikke
nødvendigvis lægge lige så mange kræfter i konferencen som SBH.
Harald synes at huske, at der har været en afgørelse om at kommunale væresteder skal lukke udenlandske
hjemløse ind. Ask undersøger sagen.
Christina siger, at der er mange udenlandske hjemløse på natvarmestuen i Århus. Harald siger også det er
tilfældet i Aalborg.
Harald og Bettina vil genre med til møde med SBH om konferencen.
8.

Eventuelt

Reservedelsklubben skulle have holdt møde i januar. Det skydes til februar. Ask beklager at han ikke har
fået indkaldt til et møde.
Der er flere udvalg, der skylder SAND lidt penge som vi har lagt ud. Vi tager pengene fra NSJ puljen, hvis
udvalget ikke har penge i kassen til at betale.
Nordvestsjælland Har lige søgt penge, Århus har søgt penge, København har fået penge. Vestjylland har lige
fået 8000 fra Holstebro. De har ikke fået besked fra Herning. Harald har fået lov at søge ud over
ansøgningsfristen.
Steen er rystet over at Aalborg og Århus får så lidt. Det synes han virkelig vi skal gøres noget ved.
Storstrøm har frist 1. april i Næstved. Ask hjælper med det.
Trekanten skal søge penge. Ask hjælper med det.
Hjemmesiden går i luften på fredag. Det er kun Nordvestsjælland, der har skrevet noget. René med den
gode samvittighed opfordrer udvalgene til at skrive noget. Det er nemt, siger han.
Leif og co vil gerne låne campingvognen d. 8. maj. Den skal til Holstebro. Køhn tilbyder at køre.
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Er der lavet en campingvognkalender på hjemmesiden, spørger Christina? Ask har sendt forespørgslen
videre, men ved ikke om der er gjort noget ved det.
Facebook kører ad helvede til, synes Steen. Han foreslår at vi får en lukket side, hvor vi kan komme med
vores udbrud, hvis vi endelig skal komme ud med noget. F.eks. synes han ikke at Per skulle lægge sin
udmeldelse på Facebook lige efter han havde truffet beslutning om at trække sig som formand og fra
SANDs bestyrelse. Steen ville godt have haft lidt tid til at fordøje beslutningen før den blev offentliggjort på
F.
Køhn synes, vi skal rumme alle. Vi skal ikke have lukkede grupper. Han synes måske vi skal slette nogle flere
indlæg, hvis de går i forkerte retninger. Det kan være vi skal have en moderator mere.
Ask synes vi skal forsøge at være faglige og giver vores holdninger til kende frem for at være personlige.
Vi snakker om, at vi ikke vil have at folk tigger penge på vores side. I dag har Marlene Granild kædet en
oplysning om at de giver mad med en forespørgsel om penge. Vi har en holdning om, at man ikke skal tigge
på vores side. Sofie skriver venligt men bestemt til hende om vores holdning.
Ask siger at han har fundet de 50.000 i Tips og Lotte bevillingen til Reservedelsklubben.
Thermokrus er stadig et julegaveønske.
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