SAND bestyrelsesmøde 9.2.21
Deltagere: Christina (Formand), Jonas (Hovedstaden), Henrik (Trekanten), Rani (Nordsjælland), Moos
(Nordvestsjælland), Robert (Storstrøm), Vivi (Fyn), Murtaza (Fyn), Maria (Sydfyn), Steffen
(Sydvestjylland), Ewald (Østjylland), Karin (Vestjylland),
Fra sekretariatet. Ask, Tobias K. (referent), Tobias H. og Nancy
Afbud: Harald (Nordjylland)

1. Er vi beslutningsdygtige?
Vi er beslutningsdygtige

2.

Generalforsamlinger. Status og gode råd ift. at få deltagere og afholdelserne.
Ask: Tobias H og Nancy deltager i dagens møde. Der er sendt plakater til boformer – men ikke
alle er kommet frem. Derfor har vi, som vanligt, sendt digitalt til boformerne rundt i landet.
Hvordan afholder vi en god generalforsamling, der er som det skal være og også lidt sjovt at
være med til, når det nu er online?
Man plejer at vælge en dirigent og en referent. Tobias H. er dirigent på alle sine udvalg -> Ask
er teknisk support og referent. Nancy er dirigent på alle sine udvalg -> Tobias K. er teknisk
support og referent.
Vi viser en årsberetning, som ved den store generalforsamling. Så vi ikke står og siger ”der er
ikke sket noget, pga. Covid-19” – for det er der faktisk. Der er sket gode ting og der er ting vi
har lykkedes med. Vi skal have en god energi og noget positivt ud, så folk får lyst til at være
med. Når videoen er vist, kan I uddybe hvordan I har gjort det lokalt og tilføje hvad der er lavet
ud over det som videoen har vist.
Der vil være regnskabsaflæggelse, det skal i forberede jer på. I har modtaget noget fra
sekretariatet og kan kontakte udviklingskonsulenten eller Ask for at få uddybet.
Rani: Siger du, at I agerer dirigent og/eller referent? Det står i dagsordenen at vi vælger under
et punkt.
Ask: Vi stiller os til rådighed. Vi klarer den – men selvfølgelig er der det formelle i det. I,
forpersonen, siger eks. ”Vi indstiller Nancy som dirigent og Tobias k som referent. Kan vi nå til
enighed om dette?”
Der er valg og Ask har testet en model vi kan afprøve. (vi tester at lave en poll/afstemning på
Zoom)
Med denne model kan vi stemme og se hvor mange stemmer der er afgivet på hver enkelt (plus
procentdel der er modtaget) derudover kan vi tilføje evt. sms-stemmer. Så kan folk sms’e en
stemme ind til dirigent eller teknisk ansvarlig, der så kan tillægge stemmerne sammen.
Ewald: Østjylland har, sammen med værestedet i Jægergårdsgade, lavet små videoer af dem
der stiller op til generalforsamlingen. De vil blive sendt ud til herbergerne og boformerne i
området.
(Ask byder ind med, at de kan lægges på hjemmesiden også.)
Ask: Hvis der er noget, I som udvalg, tænker over ”hvilken vej vi skal gå?” kan I også bruge
afstemningsredskabet til generalforsamling. Så kan I evt. se hvordan jeres medlemmer og nye
medlemmer prioriterer arbejdet i SAND.
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Christina: I stedet for at synes det hele er træls, med Corona. Det har været svært for os i flere
år, at få boformerne med. Det her, digitale møde, kan være chancen for at få boformerne med
på generalforsamlingerne. Lad os se det positivt, som en mulighed for at få flere med.

3.

PAUSE 5. min.
Maria beder alle om at markere sig, når de vil i talerække – ligesom alle er bedt om at mute
dem selv, så der ikke er for meget ”forstyrrende” lyd og snak.

4.

Ulrik Simoni – ekstra punkt.
På sidste møde havde vi Ulrik oppe og vende. Han har efterfølgende skrevet til flere fra SANDs
bestyrelse. Han kommer med beskyldninger mod SAND folk og ansatte. På sidste møde blev vi
enige om at ignorere beskederne. Vi har ikke kunnet tale konstruktivt med ham. Når vi har
prøvet, bliver det misforstået.

Konklusion: Flertallet er enige i, at vi blokerer ham på de sociale medier og/eller ignorerer hans
henvendelser. Han er blevet henvist til SIND.
5.

Runden rundt.
Er der nogen der har lavet noget siden sidst? Eller har noget nyt at fortælle fra deres område?
Rani: Region hovedstaden har inviteret til temadage 23. feb. Den er desværre aflyst – og ikke
udsat. Jeg ved ikke om der kommer noget, men måske kommer der noget online dialog, i et
lukket forum. Kira (formanden) er på Reden og har travlt.
Maria, Sydfyn: Vi har fået lavet det sådan, at alle udsatte, kan blive testet hver 14. dag. Der har
været et enkelt udbrud af Corona på forsorgscenteret. Derfra er der blevet testet på
forsorgscenteret og ved værestedet.
Moos, Nordvestsjælland: Vi har haft online bestyrelsesmøde. Carsten er dukket op igen og har
det, efter omstændighederne, godt. Det er rigtig godt. Toften (Slagelse) har også et testsystem
hvor de selv kan tage teste ansatte og hjemløse.
Christina, Østjylland: Der var en enkelt (Corona-smittet) der blev opdaget på værestedet i
Aarhus. Her tester de ikke de hjemløse mere – det skal man selv finde ud af. Men Ove (leder af
værestedet) gik anarkistisk til værks og begyndte at teste udsatte.
Murtaza, Fyn: Der er rigtig mange der har Corona. Det er noget jeg har fundet ud af. Odense
Kommune har sagt at man ikke behøver være alene når man har Corona. Jeg synes det ville
være godt, hvis kommunen stillede bolig, indkøbsmuligheder og andet, til rådighed.
Det er dog svært for en hjemløs/udsat at finde frem til.
Mas, Trekanten: Vi havde møde med region Syddanmarks Udsatterådet, hvor vi skulle vælge
formænd, og jeg stillede op, men desværre vandt regionschefen fra Sønderjylland. Vi havde
ellers efterspurgt flere brugerrepræsentanter. Vi er 16 medlemmer.

6.

Status på vores Corona-aktiviteter.
a. Historiefortælling
Sofie (SANDs sekretariat) og Trisse Gejl (konsulent) laver online forløb.
Hver torsdag kl.13 (zoom) der kører indtil påske og der er links på facebooksiden –
Sofie lægger livligt linket op til.
Trisse Gejl fortæller historie og så samtaler man om det der er fortalt og senere kan det
være man kan blive mere aktivt skrivende – som deltager.
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b.

Banko
Fuld gang i den. Første afvikling er tirsdag den 16. februar kl.14-16

c.

Gadeaktiviteter
Tobias k. inviterer bestyrelsen til et møde omkring udvikling af aktiviteter. Han ser
meget gerne at I vil deltage så vi kan finde frem til gode projekter at lave – som I også
kan se jer selv i.

d.

FIFA
Nancy: På torsdag er det 4. torsdag vi spiller FIFA med Ombold. Vi har 3
ungeherberger med (Hellebro, Rådmandsgade og Egå hus.) vi har lavet spillertrøjer og
sendt godter afsted, på spilledagene. Vi er ved at finde ud af hvad præmien skal være
– vi har sagt Playstation 5, men den er umulig at få fat i. Vi finder en god præmie!

7.

Næste møde, dato.
Torsdag 25.03.2021 kl.9:30 – 12:00

8.

Evt. 5 min
Christina: Har haft et møde med en kaospilotstuderende. Han er ved at lave en tænketank for
minoriteter. Det er Christina gået med ind i. Det er superspændende, det handler om at hjælpe
og støtte hinanden. Er man ikke mange, og skal lave en demonstration, så kan man støtte op
omkring hinanden.
Murtaza: Det her møde, der er foregået i dag, det har været til fordel for sekretariatet. Jeg vil
gerne gøre de andre bestyrelsesmedlemmer opmærksomme på, at SAND ikke er for
sekretariatets skyld. Jeg føler I alle sammen taler dem efter munden. Jeg har en idé og vil til
generalforsamlingen sende et forslag. Jeg vil foreslå til generalforsamlingen, at der skal sidde
en hjemløs ved hver ansat.
Moos og Maria siger begge: Hvis møderne skal foregå på denne, så vil jeg ikke deltage.

Christina afslutter mødet da mødets deltagere, hver især, logger af før tid.
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