SAND bestyrelsemøde d. 9.8.16
Deltagere: Harald Gjersøe, Leif Jensen, Per Kragh, Steffen Jensen, Martin T Christensen, Bo Skytte
(går kl. 12), Sara Mortensen, Susanne Jørgensen, Susanne Moos, Ole B. Larsen, Ask Svejstrup (ref.)
René Køhn har trukket sig fra bestyrelsen, fordi han har fået arbejde. Sanne Moos overtager hans plads
som fuldgyldigt bestyrelsesmedlem. Vi ønsker René et stort tillykke.
Afbud: Steen kommer ikke. Han er irriteret og gal over, at han altid skal kritiseres for at ryge hash.
Vi snakker om vores alkohol – og misbrugspolitik, og synes egentlig det går ok med at holde reglerne. Vi
arbejder for og med misbrugere. Derfor kan det ikke komme som en overraskelse, at der er folk der
ryger og drikker. Steen må forvente at der bliver holdt øje med en på godt og ondt, når han er formand,
men det er ikke ensbetydende med at man skal hænge ham ud.
Martin runder af og konkluderer, at det er vigtigt at vi er rummelige.

1. Opfølgning fra sidste møde
a.

Er folket blevet sanktioneret pga. kontanthjælpsændringerne? Kom gerne med
eksempler
I Odense Kommune er de humane og fritager de fleste hjemløse for kravet om 225 timers reglen.
Desuden beder de hjemløse registrere sig en gang om ugen på deres E-boks. Det er den måde de
sikrer sig, at de opholder sig i Kommunen.
Sanne har fået et brev om at hun skal have fuldtidsarbejde i 113 timer inden 1. okt. Det er fordi
optjeningsperioden startede 1. april.
Reglerne om kontanthjælpsloft, 225 timers reglen, integrationsydelsen er svære. Det er dog vigtigt at vi
har øjne og ører åbne. Folk kommer helt sikkert i klemme, og vi skal kæmpe for at de urimelige
eksempler får politisk bevågenhed.
Sara og Kim har allerede fået mindre i boligstøtte. Det forstår vi ikke helt. Kontanthjælpsloftet skal først
slå igennem d. 1. okt.
Ask opfordrer til at få dokumentation på de kedelige sager, vi møder undervejs, og få de gode historier –
pressehistorierne – bragt ind til sekretariatet.
b. Er der kommet idéer til hvad vi skal bruge vores nye arv på 100.000 kr. til?
Ingen idéer, vi tager punktet op, hvis der kommer forslag.
2. Månedligt møde mellem formanden og ansatte. Forslag fra Steen
Ask er ansat til at lede sekretariatet. Et flertal mener, at det bør vi ikke blande os i. Hvis der er noget der
er vigtigt i forhold til den måde han gør det på, kan vi tage op på et bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen forkaster forslaget.
3.

SAND hovedstaden vil gerne have, at der et par dage efter man har været på kursus,
sendes en mail/ brev så man kan komme med en feedback.
Ole B siger, at nogen kan komme med en mere konstruktiv feedback på, hvad de har fået ud af kurset
og hvad der kunne være gjort bedre, når alle indtrykkene er blevet bearbejdet. Det sker først efter et par
dage, for ham i hvert fald.
Der er positiv stemning for at forsøge at lave en anden form for evaluering. Det prøver vi.
Der efterlyses desuden et hjemløs til hjemløs kursus.
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4. Kim fortæller om det første møde i voldsfølgegruppen
Han deltog i det første møde i slutningen af juni. De snakkede meget om de erfaringer man har fra de
forskellige steder og de steder man er kommet. Man diskuterer problemets omfang. Både i forhold til
personalet og mellem beboere.
Det væsentlige punk på mødet var, at de skulle komme med forslag til nye retningslinjer for hvordan
personalet skal opføre sig overfor beboerne og hvordan de skal håndtere voldelige eller potentielt
voldelige personer.
Kim påpegede til mange af de andre mødedeltagers overraskelse, at personalet også kunne være
truende og presse beboerne unødvendigt.
Han sagde også at en boform kunne være styret af pushere. Det tillader boformer. Det bør de ikke. Det
fører til, at nogen flygter fra deres pushergæld eller at beboere blæser vind og skæve rundt og skaber
ballade og uro.
De lavede en række forslag som skal fremlægges for en arbejdsgruppe. Kim havde stor opbakning fra
SBHs formand, Jakob May.
Kim foreslog bl.a. at man fik politiet til at lave en ransagning af en boform med et halvt års mellemrum.
Ikke for at anholde en hel masse, men bare for at dæmpe det.
Per siger, at da han flyttede ind på Møltrup skulle man lægge en pisprøve. Den måtte gerne være
positiv. De næste 3 måneder skulle man lægge en prøve en gang hver måned. De skulle til gengæld gå
i nul.
Det fungerer på Møltrup, men der skal også være steder for folk der ikke kan komme ud af deres
misbrug. Kim efterlyser at man får gjort noget ved sine problemer oveni hovedet. Hvis ikke det bliver
løst, kommer man ikke til bunds i problemerne. Det har kommunerne og regionerne ikke afsat penge til.
De sparer til gengæld på livet løs. De bør tænke omvendt og investere i at løse problemerne. Det vil
spare penge på lang sigt.
Kim mener også, at den nye kontanthjælpsloft er en gave til det kriminelle miljø. Det får folk til at ty til
kriminalitet. Man forværrer de sociale problemstillinger for en masse. Det sagde han også til
voldsgruppen.
Kim foreslog også at boformerne arbejder mere sammen med misbrugscentrene for at få nogle
psykologiske udredninger. Det kan være med til at støtte op om borgerne, hvis de to enheder kunne
arbejde bedre sammen.
Kim synes det er meget spændende. Hvis der er nogen der vil gerne vil have Kim til at tage forslag eller
problemstilling med til mødet, må man meget gerne skrive til ham.
Der var mange repræsenteret i gruppen.
Ask fortæller at følgegruppen med Kim i, referer til en arbejdsgruppe, som igen referer til en styregruppe.
De gode idéer skal altså rejse en lang vej for at blive til virkelighed.
Sanne siger at det også er meget anspændt på Toften. Der er meget vold og utryghed, som bl.a.
skyldes narko.
5. Best. møde med SBH d. 22.8. Hvem vil med? Hvad vil vi drøfte med dem?
Ole B. Larsen, Susanne Jørgensen, Kim, Martin, vil gerne deltage. Ask spørger Steen om han vil med.
Vi vil gerne drøfte Kontanthjælpsreform – hvordan hjælper vi/SBH dem der kommer i klemme.
Kommunale bestemmelser over hvor man skal købe ind giver ikke nødvendigvis lave priser. Det er ikke
noget hverken SBH eller SAND kan gøre så meget ved, men vi kan give udtryk for at brugerne rammes
af dårlig indkøbspolitik, og at vi støtter SBH, hvis de en dag vil gøre noget for at ændre indkøbsaftalerne.
Mad: Det skal være sund og nærende mad. Der er skåret ned på madbudgettet efter udliciteringer.
Madens kvalitet kritiseres på flere boformer.
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Dusør. Der er forkerte udbetalinger. Det virker som om der er forskel på taksterne og procedurerne for
det. Der er nogen forsorgshjem, der kun har x antal dusørarbejdspladser
Housing First inklusiv bostøtte står i modsætning til trappetrinsmodellen, hvor man skal gøre sig fortjent
til at få en lejlighed, og ikke kan få bostøtte, indskudslån osv. Flere siger, at det er trappetrinsmodellen,
de møder.
Boligudredning skal være bedre, ikke alle har brug for en alm. lejlighed.
Martin fortæller at der er 7 kommuner i Syddanmark, der bl.a. vil trække folk hjem til eget forsorgshjem.
Martin sender os noget om det.
6. Hus Forbi har generalforsamling d. 7.9. – Vi skal lave en opstillingsliste
Den holdes i Odense. Vi hører nærmere om tidspunkt og sted.
Vi har Kaffa i bestyrelsen. Der ud over skal vi bruge en mere. Jens Vestergaard vil gerne genopstille.
Kim vil også stille op. Sara og Susanne Jørgensen stiller op til suppleantposterne.
7. Ansættelsessamtalerne kræver et ansættelsesudvalg – det laver vi.
Den 25. og 26. august er sat af til ansættelsessamtaler.
Martin og Harald deltager på folkets vegne. Vi låner et lokale i f.eks. Århus, indlogerer os på et hotel og
holder samtaler.
8. Dialogmøde d. 7.9. Der kan komme en ud over Ask med
Mødedeltagerne til dialogmødet er KL, SBH, SAND og Socialstyrelsen. Det plejer at være Ask og en fra
SAND mand/kvinde, der deltager, men vi har forsømt at udpege en brugerrepræsentant.
Vi udpeger ikke en fast deltager, men lader det gå på skift. Kim vil gerne med, hvis Ask spontant har
brug for at tage en med. Ellers kan Ask udvælge en, han ved interesserer sig for bestemte punkter på
dagsordenen. (Steen har meddelt Ask, at han også gerne vil med).
9. Vi har fået to bevillinger på henholdsvis 200.000 kr. og 300.000 kr. Hvad går det ud på?
Vi har fået 200.000 til ungenetværket. De skal bruges til at lave det samme som sidste år. Her var man
til konference, man lavede musikprojekt og var på ekskursion til Christiania og Christiansborg. Der er
planer om at lave en ryste sammen tur. De har også set Hellebro, men de har ikke noget officielt
samarbejde med dem.
Der er også planlagt en tur til Svendborgs Forsorgshjemsmuseum.
De 300.000 kr. skal bruges til et projekt der styrker socialt samvær. Indtil november er der lagt op til, at
vi skal lave udendørs aktiviteter. Så rykker vi indenfor. Vi kan lave alt muligt kreativt – Sara har nogle
forslag – og vi kan lave workshops – Per K foreslår noget om kommunalvalget næste forår.
Projektet løber et år.
10. Brugernes Bazar: hvad skal vi lave og hvem skal gøre det?
Martin, Kim, Sanne J og Sanne M, Ole B og Bo kommer. Harald tager sig af vores tyske gæster. Sara er
lidt on and of. Hun skal også gøre noget for Forsorgshjemsmuseet. Hun kan have en bagstoppertjans.
Per og Leif kommer ikke. (Steen er konferencier – skal ikke på vagtplan)
Sanne Moos og Ole B vil gerne tage en vagt under debatten.
Bestyrelsen vil gerne have, at der kommer en aktion fra vores aktions- og mediegruppe.
De unge skal holde en debat i vores telt. Det sætter vi René til at stå for.
Hvis der er nogle fra udvalgene, der gerne vil have en vagt, skal de endelig kontakte Ask.
Ask nævner at der ikke er så mange penge til fri transport. Væresteder og boformer opfordres til selv at
betale.
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Fælles busser fra Aalborg, Århus og København. Der udleveres togbilletter til hjemturen i busserne.
11. Kommende mødedatoer
d. 27. sept., d. 15. nov. , 13. dec.
12. Ekstra punkt: skjulte Danmarkshistorier.
Svendborg Forsorgshjemsmuseum spørger om vi vil være med til at lave en række film, der bringer
nogle skjulte historier frem. Det er både nutidige og historiske. De vil gerne have to personer, der vil
sætte perspektiv på de personlige historier; et politisk perspektiv. Bestyrelsen har fået en mail om
projektet.
Vi deltager. Ask laver en støtteskrivelse og et budget over vores forbrug af timer. Sara gør opmærksom
på at projektlederen er på ferie. Derfor skal Ask også sende skrivelsen mm. til Sarah Smed,
sarah@svendborgmuseum.dk
13. Ekstra punkt: Evaluering af Folkemødet
Susanne Jørgensen og Ask fortæller om resultatet af evalueringen. Susanne var med til mødet og Ask
har læst referatet. Vi er glade for at det overvejende er positive resultater, og at modellen for vores
deltagelse, arbejdsfordeling osv. bliver bedre og bedre. Vi mangler stadig at beslutte om vi skal deltage i
Folkemødet, og hvordan folk kommer med. Den diskussion tager vi på et senere tidspunkt.
14. Ekstra punkt: Valg af ny næstformand
Per Kragh vælges som næstformand.
15. Evt.
Jakker: Kim mener SAND Fyn har sendt en liste over hvem der skal have jakker fra deres udvalg. Ask
ved det ikke, men undersøger sagen.
Vi synes det er ærgerligt at Århusianerne ikke sender nogen til SANDs bestyrelsesmøder. De har ikke
været repræsenteret de sidste 3 møder.
Kim fortæller at SAND Fyn har haft en ekstraordinær generalforsamling. Der er blevet valgt en ny
bestyrelse. 3 af dem der trak sig, er med i den nye bestyrelse. Vi snakker om, at det er mærkeligt at Bo
trækker sig fra SAND Fyn, men ikke fra SANDs bestyrelse, som han føler sig meget forulempet af. Vi
sætter punktet på dagsordenen, til næste møde, så Bo kan være med i snakken.
Vi snakker om at lave en vedtægtsændring der gør, at man skal være en del af det udvalg, der opstillede
en for at sidde i SANDs bestyrelse.
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