SAND bestyrelsesmøde d. 4.5.17
Deltagere: Anders M, Jonas, Helle, Henrik, Dannie, Ole B, Susanne M, Rani, Martin, Christina, Nancy,
Ask.
Alle undtagen Ask og Nancy har stemmeret. Bestyrelsen er beslutningsdygtige.
SAND Trekanten har udpeget en observatør til SANDs bestyrelse. Det er Bettina Sørensen. Henrik N.
Christensen.
Afbud: Nuka, Bettina.
1. Evaluering af temadage
Martins folk fra Sønderjylland var meget begejstrede. Bortset fra for musikken. Der er flere
der siger, at det var en svipser.
Christina vil gerne have at alle medarbejdere fra sekretariatet kommer med, så man kan se
dem i levende live. Arvid taler man f.eks. i telefon med, men man ser ham aldrig.
Socialstyrelsens oplæg blev lidt vel langtrukkent.
De nye SAND folk var meget glade for at være med, siges der hele vejen rundt.
Selv de meget reserverede fra udvalgene, blomstrede op og ville meget gerne på flere SAND
arrangementer. F.eks. er Benny fra Nordjylland en af dem der er tændt godt op under, siger
Henrik.
Kaffe og kage til alle, skal ikke være i plenumrummet, hvor der også er gruppearbejde.
Gruppelokaler må gerne ligge i stueplan eller med elevator af hensyn til gangbesværede.
Stedet ’glemte’ at fjerne kaffekopper og kage efter førstedagen.
Næste år skal vi have stor fest. Det er 20. gang vi holder temadage. Først gang var i 1999 altså to år før SAND startede. Det var temadagene, der var med til at gøre SAND til en
landsdækkende organisation. På den 3. temadag i 2001 besluttede man at stifte SAND.
Helle vil gerne til Svendborg næste år. Brandbjerg foreslås.
Fredericia – Fuglsangcenteret foreslås også. Bare ikke Storebælt, hvor vi fik jordskokkeis,
siger flere. Helle kan meddele at de stadig serverer den. Hun var der med LAP for nylig.
Helle foreslår smålandscenteret i nærheden af Næstved.
Ask siger at Susanne har en liste over steder, som vi gerne vil bruge, men som ikke har haft
plads til os. Den vil vi også se på.
2. Runden Rundt
Christina skal til et idéudviklingsseminar med Hus Forbi om, hvordan man får hjemløse til at
være mere aktivt bidragende til de artikler der skrives til Hus Forbi.
SAND Sønderjylland havde bestyrelsesmøde i den Blå Oase i Åbenrå i håb om, at der kom
nogle nye med. Bestyrelsen kom, men desværre ikke andre. Næste bestyrelsesmøde er på
Mastrup Kirkevej. Udvalgets banksag er gået i orden. Nu kan de igen hæve penge fra deres
konto.
SAND Nordsjælland. Rani fortæller. De har mistet deres formand. Han er gået på druk. De
har til gengæld fået Jennifer ind i bestyrelsen. De mangler folk. Rani har snakket med nogle
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af de nye folk på Skansegården, som kommer fra Roskildehjemmet. Der er f.eks. Niels
Skipper der gerne vil være med i både beboerrådet og i SAND Nordsjælland. Han har indtryk
af, at man bliver smidt ud, hvis man er en af de politiske personer i et beboerråd. Han vil
gerne være uofficiel sekretær. Rani er optimist mht. at få flere ind i udvalget.
Nordvestsjælland skal have bestyrelsesmøde d. 15.5. De håber på at nogen af dem, der har
været på temadagene, også vil være aktive i udvalget. Niels og Line f.eks. Det tegner bedre
nu end det har gjort længe.
Hovedstaden: Ole B fortæller, at de har haft ekstraordinær generalforsamling, hvor de
besluttede at gå tilbage til at hedde SAND Hovedstaden. Se punkt 3. De skal dog have ny
bestyrelsesformand og sekretær.
De var ude til et 1. maj arrangement i Sydhavnen. Ole var ikke med. Udvalget holder møde
på mandag.
SAND Sydvestjylland vil gerne lave en grillfest v. ølskuret i Esbjerg. Der var dog et af
medlemmerne der blev lidt sur over, at der var nogle plakater for festen, der ikke kom til
tiden. De skal have bestyrelsesmøde på onsdag, hvor de skal snakke tingene igennem.
SAND Nordjylland har et problembarn, der hedder Svenstrupgaard. Kontakten er lidt svær
fordi der altid kommer noget i vejen, enten SANDs temadage eller en socialminister. Det er
for dårligt at de ikke kommer derud.
Der mangler steder for folk, som ikke vil være i et narkomiljø, og hvor der ikke er konflikter.
Udsatterådet holder krisemøde i dag. Det kører ikke så godt med at lave udsattedagen i
Aalborg. Det skal være på plads inden fredag. Der er lidt finansieringsproblemer og
problemer med at få lydanlæg og scene. De har dog fået 3000 kr. af 3F.
Der er søgt om midler fra Hus Forbi, men der er givet afslag.
Christina siger, at Call Me før har doneret scene og lydanlæg til et hjemløsearrangement.
Henrik vil gerne have 22.000 af SAND til at lave udsattedage for. Vi snakker videre om den
sag under punkt 6.
Helle opfordrer til at man låner borde, bænke og telte af Socialdemokratiet eller SF. De har
før lånt det ud.
SAND Fyn aflyste et møde pga. sygdom forleden. Der er mange socialrådgiverstuderende,
der henvender sig for at få råd og vejledning i forbindelse med opgaveskrivning. Der er pt.
rigtig mange bisidderopgaver, de har måttet sige nej til nogen fordi aftalerne falder sammen.
De er blevet gode til at ringe til hinanden på daglig basis og snakke om tingene. F.eks.
spørger Helle ofte Stig, om han kan holde oplæg på skoler om misbrug. Helle skal med næste
gang for at lære.
De har nogle penge stående fra Kulturmaskinen, som de fik doneret for et par år siden. De
skal bruges til et godt arrangement i år.
Storstrøm var på Sønderskovshjemmet et par dage før temadagene. Der var nogle af
beboerne med på mødet. Det var positivt.
Der er hjemløsedag på Axeltorv i Næstved d. 21.5. Der er to nyt fra Saxenhøj, der gerne vil
med i udvalget. Næste møde bliver på Saxenhøj. De forsøger at holde møder på alle
hjemløsetilbud.
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De har fået 25.000 kr. i § 18 midler, så der er heldigvis råd til at komme rundt.
SAND Østjylland snakker om, hvordan deres lokalområde i Sydhavnen skal se ud/udvikle sig.
Det er under total ombygning, og de bliver heldigvis inddraget i ombygningsprojektet.
I ”Byens Rum”, som udvalget er en del af, vil de lave nogle ”hellesteder”. Et hellested er et
sted for misbrugere eller alkoholikere. Det er lidt som et ”druksted”.
Helle fortæller om de 3 steder, der er i Odense. Der er bl.a. ”skuret” overfor Herberget i
Benedictsgade. Desuden er der også et hellested ved nogle kolonihaver, som brugerne selv
har oprettet. På hellestederne i Odense bliver man ikke gemt væk, men man bliver heller
ikke stillet til skue. Stederne ligger hvor brugere, cityforeningen og bystyret har udvalgt.
Man har brugt gps’er på hjemløse, for at finde ud af hvor brugerne der har deres daglige
gang. Tom Rønning fra Odense Kommune har styr på hellestederne. Ring til ham, hvis I vil
vide mere, siger Helle. Hun opfordrer til, at man husker at lave velfungerende toiletter - dér
mangler man gode løsninger.
Århus kommune har afsat 2 millioner til at lave hellesteder. De har også foreslået 4 steder.
De 2 af stederne har SAND Østjylland talt imod. Det har de lyttet til.
På temadagene blev Christina ringet op af en journalist, der kunne fortælle, at der skulle
sættes G4S vagter ind på Klostertorv for at fjerne folk. Også selv om der ikke er ballade.
F.eks. var der hygge på torvet, hvor de hjemløse blev fjernet uden at der var grund til det.
Christina stod i nærheden og lyttede.
SAND Østjylland har igennem længere tid haft en god dialog med kommunen, politiet og G4S
om, at man skal lave hellesteder for at lette presset på Klostertorv. Indsættelse af vagter
kommer som et lyn fra en klar himmel. Det har hele tiden været meningen, at der skulle
laves løsninger, som også gav mening for hjemløse. Udvalget skal til møde med et par chefer
i morgen, hvor de vil påpege det håbløse i fremgangsmåden. Både det faktum at de har
besluttet noget hen over hovedet på dem, og at de fjerner hjemløse uden grund.
Anders fortæller om en episode, hvor de ville fjerne nogle hjemløse fra Frelsens Hærs
trappe. Det lykkedes heldigvis ikke. G4S er meget provokerende og skaber konflikter frem
for at løse dem.
Helle fortæller at de G4S vagter der var i Odense, havde et samarbejde med brugerne. Det
har skabt en god dialog mellem brugere og vagter. De er der ikke mere, men dem der var,
var gode.
I Århus blev man også lovet at få nogle vagter med social forståelse. Det er ikke sket.
De holdt påskefrokost på værestedet. Der var god mad, og man kunne blive klippet. Man
holdt det sammen med en anden forening. Det var godt.
De var til 1. maj, hvor de lavede en politikeraktion. De gik ud på Tangkrogen, hvor de havde
et lille informationsstade og delte slik ud til børnene og gule roser ud til de voksne.
I grønlændergruppen har man arrangeret en grønlandsk dag d. 18. maj. Ask har en bunke
plakater med, som alle her pligt til at dele ud. Nancy opfordrer alle til at hive fat i
grønlændere for at få dem med. Hun minder os om, at de måske ikke holder til på
væresteder eller boformer. Derfor kan man heller ikke forvente at disse betaler transporten,
som der står på plakaten. Hvis de har brug for en billet, skal de kontakte Susanne. Det må I
gerne hilse og sige. Nancy skal nok sørge for at skrive rundt til grønlænderstederne, men folk
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må meget gerne følge op ved at møde op og gøre opmærksom på arrangementet/ tjekke om
der er hængt en plakat op.
Østjylland havde møde i Silkeborg for nylig. Jette fra samme by har trukket sig fra udvalget,
fordi hun ikke længere har tid til at deltage.
De har fået § 18 midler 7500 fra Randers og 5000 fra Faurskov. Især i Faurskov er det godt
gået. De har stort set ingen hjemløse og heller ikke nogen væresteder.
Der er demonstration ”Forsvar vores Velfærd” i Mølleparken d. 10. maj, kl. 16 – 20, hvor
Christina skal holde tale. De opfordrer folk til at komme. Man kan tage en sovepose med og
sove på udvalgets kontor.
Christina opfordrer til at man kommer ud på boformerne i sit udvalg. Det vigtigt at have god
kontakt til dem!
3. Nyt om Københavnersagen
Der er afholdt ekstraordinær generalforsamling. Der var 9 der deltog. 6 stemte for at vende
tilbage til at hedde SAND Hovedstaden, 3 stemte imod.
Dem der stemte imod, mente ikke SANDs bestyrelse tolkede vores vedtægter rigtigt. De
mente ikke man kunne smide udvalget ud, hvis de ikke ændrede navn. Til trods for at Ask
fortalte dem, at det var bestyrelsen der bestemte – lige meget om de havde en juridisk
korrekt forståelse af vedtægterne. Og at de ikke længere ville blive regnet som en del af
SAND, hvis de beholdt navnet Hjemløs Hovedstaden. Der er flere der undrer sig over,
hvorfor de stemte imod – hvorfor de ikke ønskede at være en del af SAND.
Formanden og sekretæren har frasagt sig deres poster. De vælger nye til posterne på
mandag. Foreløbig er næstformand konstitueret formand.
René vil deltage i møderne i fremtiden for at undgå, at de igen kører deres egne veje.
Vi synes det er ærgerligt, at der er så gode muligheder for at få unge hjemløse fra
hovedstadsområdet med i SAND, men de synes ikke det er attraktivt at sidde med til
møderne i udvalget.
Vi skal give unge en god førstegangsoplevelse, som temadagene er, for at lokke dem ind i
SAND, siger flere.
I Århus har de arrangeret en aktion og fået unge med til. Når de unge synes det er fedt at
deltage, får de mod på selv være med til at arrangere den næste aktion.
4. Evt. nyt om navnesagen
Ole Skou har lavet et udkast til SANDs bud på en aftale. Den har Ask lige læst igennem og
kommenteret. I store træk lover vi kun at SANDs bestyrelse og SANDs sekretariatet ikke vil
promovere SAND navnet på nogen måde.
Hvis et medlem gør noget, der går imod aftalen skal de have en reprimande.
Med andre ord vil vi gøre vores bedste for at holde aftalen, men vi kan ikke rigtig hænges op
på eventuelle ballademagere, der sviner til på Facebook eller noget andet rabalder.
Vi holder os til den plan vi blev enige om sidst: Når Ole og Ask er blevet enige om hvad der
skal stå, sender vi den over en advokat og herefter til SANDs bestyrelse til godkendelse.
Rani vil gerne have den før advokaten. Resten venter.
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Først godkender bestyrelsen aftalen, derefter skal navnet ændres på en ekstraordinær
generalforsamling. Hvis tøjfirmaet altså godkender den.

5. Bestyrelsesportrætter
Ask vil gerne have så mange historier på hjemmesiden som muligt. Vi bærer mange af vores
mærkesager frem gennem historier fra hjemløse. Bestyrelsen bør gå forrest i at stå frem og
bruge den personlige fortælling som eksempel på vores mærkesager, siger Ask.
En historie kan vinkles på mange måder. Det er vigtigt at den bliver vinklet, så I kan stå inde
for den, og at den rammer noget i læseren.
Hvad skal der til for at komme ud af hjemløshed?
For Helle havde det stor betydning at hun mødte sin nuværende mand.
Rani har behov for at få en base. Han har været på forskellige forsorgshjem siden 1998. I alt
har han boet 6 år og 3 måneder på forsorgshjem. Om 1½ måned skal han være ude af
Skansegården, fordi han har været der i 2 år. De sender ham videre til et andet
forsorgshjem. Vi diskuter om det er lovligt at sende ham på et andet forsorgshjem, fordi han
har været der så og så lang tid. Ask mener ikke det er ulovligt, så længe man sikrer, at der er
et andet sted der har plads til ham. Men det er ikke særlig hensigtsmæssigt eller
beundringsværdigt arbejde, når Rani giver udtryk for, at han endelig er inde i et godt forløb
med jobcenteret i Hillerød. Ask vil rigtig gerne bruge den historie til at give folk indblik i, at
hjemløse hele tiden leder efter et ståsted i livet, og når de er lige ved at finde en base, bliver
de flyttet til et andet sted.
Kromann siger, at vi kan bruge hans historie fra sidste års folkemøde. Den har vi på et Q
card.
Jonas er i gang med at skrive. Han sender den til Sofie på mandag. Ole B sender 4 sider på
mandag. Det gør Moos og Anders også.
6. Hvad skal vi bruge vores frie midler til?
Vi har 15.270 fra en Lukas Graham koncert. Vi har 105.291 fra en arv vi fik sidste år. Endelig
har vi 1.505 tilbage af sidste års ”smågaver”, som vi ikke har brugt. Vi fik 17.000 i ”smågaver”
i 2016. Vi har de sidste mange år brugt vores ”smågaver” til at finansiere transport, telte,
soveposer, T-shirts mm. til sommercamp. Den tradition synes Martin vi skal fortsætte med.
Det vedtages.
Henrik vil gerne have nogle midler til deres udsattedag i Aalborg d. 26. august 2017.
Henrik mener at de kan skrabe flere penge sammen, så det bliver formentligt ikke de fulde
10.000 kr. som de beder om for at få det til at hænge sammen, han reelt får brug for. Henrik
lader et budget gå rundt, som Harald har lavet. Der er bl.a. en dyr konferencier, synes flere i
bestyrelsen.
Aalborg Kommune giver 25.000 kr. og har tidligere også taget ansvar for at dagen blev
afviklet. De synes, at foreningerne skal tage mere ansvar for dagen. Derfor er de kun
økonomisk sponsor i år.
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Vi skal som bestyrelse ikke tage stilling til budgettet, men vi skal tage stilling til om vi gerne
vil støtte arrangementet. Enten i form af en underskudsgaranti eller et beløb i direkte
tilskud.
Vi giver 10.000 kr. i underskudsgaranti til udsattedagen i Aalborg. Vi tager dem fra Lukas
Graham koncertens 15.270, hvis det ikke lykkedes Henrik at få penge kradset ind andre
steder fra.
Ask fortæller om trøjeprojektet, som han også har sendt en E-mail ud omkring. Kort fortalt
har Ask fået en henvendelse fra en gut der har samlet ca. 50 spilletrøjer, hovedsageligt fra
spanske fodboldspillere, som han gerne vil bortauktionere til et godt formål. SAND, Ombold
og en 3. forening er de udvalgte. Vi skal lave lidt PR for projektet, og det koster også lidt
mandetimer. Pengene vi forhåbentligt får ind, skal bruges til at sportstøj til os og til
aktiviteter for hjemløse.
Ask har givet vores gamle spilletrøjer og shorts til Tornehøjgaard som sponsorat. De har
tidligere fået 10 -15 sæt spilletøj af SAND. Nu har de fået resten. Dels fordi SANDfolk har
efterlyst noget nyt tøj, dels fordi han på det tidspunkt de spurgte, regnede med at vi skiftede
navn.
7. evt.
Rådet for socialt udsatte har spurgt, om vi vil være med i en følgegruppe til en undersøgelse
de skal lave om socialt udsatte i udkantsdanmark. De antager at man her har andre
problemer eller yderligere problemer end andre steder. Der er to møder. Det første ligger d.
31. maj, hvor vi har bestyrelsesseminar.
Jonas vil rigtig gerne være med, men han skal til bestyrelsesseminar. Han tilbyder at skrive et
oplæg, som han kan give deltageren med.
Der er ingen tvivl om, at udsatte har problemer med transport i udkantsdanmark med
mindre de har bil.
Vi sender Rani og Ginger afsted, hvis vi kan få to med.
Jonas spørger Ginger, om han vil med. Nancy følger op på, om Jonas får ham spurgt.
Socialministeriet har planer om at lave et socialt frikort, der gør det muligt at udsatte kan
tjene 50.000 kr. skattefrit. Det er vi inviteret til møde om. Vi sender René fra sekretariatet.
Dog er vi meget i tvivl om, hvordan man ’kvalificerer’ sig til at få et socialt frikort? Hvem skal
vurdere hvem, der skal have det? Og er det mon en fælde. Hvis man kan tjene en masse
penge er man vel aktiveringsparat, eller man kan miste sin pension eller noget andet slemt?
Man kan blive lidt bekymret. Er det sociale frikort en mulighed for at vende tilbage til
samfundet, eller er det en skjult fælde?
Vi bør nok se på det som en mulighed. F.eks. for unge udsatte. Vi skal også gøre opmærksom
på at når man tjener penge, må man ikke spare penge op, hvis man er på kontanthjælp.
Ask mener denne ordning er kommet, fordi man har indset at socialt udsatte ikke motiveres
af pisk. Nu prøver man med gulerod. Det skal vi udnytte til at gøre opmærksom på, at man
bliver nødt til at lave grundlæggende om på indsatsen overfor hjemløse, hvis man vil have
dem i arbejde.
Kromann holder en tale om at vi skal have borgerløn.
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