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  i	
  SAND	
  d.	
  2.	
  juni	
  2008	
  
Ewald har fået ny adresse. Adressen er: Østerby Allé 338, 8310 Tranbjerg J
1. Godkendelse af referat.
René deltog i sidste møde, men han står ikke på deltagerlisten.
René har i øvrigt inviteret to franskmænd til Brugernes Bazar, men de har ikke meldt tilbage.
Der spørges til, om Steen Søderquist har sagt ja til det med KUBEN, og det har han.
Per er kommet i det regionale udviklingsråd i stedet for Ega.
2. Ansættelse af en projektmedarbejder. General information og status.
Stillingen er slået op i Socialrådgiveren og på Jobzonen, og indtil videre har en enkelt interesseret
ringet til sekretariatet.
Der er planlagt samtaler d.25. juni.
Ansættelsesudvalget består af Ewald, René, Jørgen, Ask og Trine.
Vi har i øvrigt ikke fået penge fra Tips og Lotto til ansættelse af en rejsekonsulent.
3. Berusede SAND folk. Hvordan skal vi være rummelige og samtidig sætte grænser for
fuldskaben?
Leif siger at han står ved sin holdning, og han vil gerne have at vi igen begynder at skrive på
indbydelser mm., at der er forbud mod stoffer og alkohol til SAND arrangementer. Ewald giver
ham ret.
Torben C. efterlyser repressalier.
Leif siger, at det åbenbart ikke hjælper at sige det til folk og lægger spørgsmålet ud til forsamlingen.
Jørgen fortæller om kvindegruppe-mødet på Svenstrupgård, hvor Niels kom beruset tidligt om
morgenen. Han endte med at sidde og sove på gangen og fik senere besked på, at han ikke kunne
være med til mødet.
Jørgen mener, vi skal møde ædru.
Leif mener ikke, man skal have billetter eller komme i udvalg, før man er ædru.
Ask minder om at SAND er en forening for hjemløse, hvor mange har et misbrug, så vi skal passe
på, at vi ikke blive en forening for misbrugere, der er kommet ud på den anden side. Det er en
balancegang, men vi skal passe på vi ikke falder i en grøft.
Per mener, at når vi skal til et mødes med f.eks. offentlige personer, så kan vi godt lige vente med at
drikke den bajer.
Ewald: vi er en forening for misbrugere, men jeg mener godt vi kan bede en person om at forlade
mødet, eller lade være med at tage ham med, men vi skal heller ikke støde folk fra os.
Stig foreslår, at Ewald kan skrive et brev til vedkommende. Det vil Ewald gerne.
Der er snak om, at det ikke betyder så meget internt, det er mere udadtil.
Ask spørger til, hvordan vi vil sikre rummeligheden.
Per: Der skal ikke være direkte repressalier, men vi kan skrive et brev, og han må drikke alt det han
vil, men når det er udadtil, så må han blive væk.
Ask fremfører, at det er det generelle problem, vi skal forholde os til. Vi havde en model, hvor
udvalget skulle tage sig af de pågældende, og det kan være man skal tænke i de baner, for Ask vil
ikke være den der smider folk ud. Det må først og fremmest være dem, som er med til mødet, der
tager affære, som det f.eks. skete i Aalborg.
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Stig: Vi bliver hørt mere og mere af det offentlige, og der kan vi ikke være bekendt at møde fulde
op.
Leif spørger om man kan udelukke folk i en periode?
Stig mener, at den lokale bestyrelse skal træde ind, og hvis det bliver meget grelt, skal formanden
skrive et brev.
Ewald mener det er en god idé, at han skriver et brev til folk, og han vil tilbyde sin hjælp i brevet.
Konklusionen bliver at hvert udvalg selv tager hånd om problemet, og Ewald evt. skriver et brev til
vedkommende.
Ask mener, vi skal skelne mellem at repræsentere udadtil og så sidde i interne arbejdsgrupper. Der
skal man give lang snor til at være med i den interne arbejde og i første omgang slå ned på den del
der har med det udadvendte arbejde at gøre.
4. Den sociale retshjælp. Det videre samarbejde med DSR.
Siden sidst har Ask og Sandy arbejdet på udformningen af nogle papirer, der beskriver DSR og
SANDs samarbejde, samt beskriver opbygningen af de afdelinger SAND har noget med at gøre.
Sandy har besluttet, at lave en egentlig SAND afdeling, og idéen er så, at man har underafdelinger
fordelt efter målgrupper under Den Sociale Retshjælp (f.eks. SAND, unge og en fængslede).
Derunder ligger kompetenceafdelingerne f.eks. gældsrådgivningen, bolig- og juridisk afdeling.
Der er sket en specificering og en uddybning siden sidst, som kan ses af papirerne.
Det kører på skinner; Sandy har fået nogle penge, og hun kører nogle sager for vores folk. Når hun
har et billede af hvad det koster, melder hun ud hvor mange sager hun har ’råd’ til at tage for os.
Fremover vil vi også kunne få et bedre billede af, hvad folks problemer er. Det vil vi kunne bruge
som politisk skyts.
Vi snakker lidt om sociale managere og juridiske managere – vi kan være sociale managere og kan
forberede sager til de juridiske managere.
Alle dem der har været på bisidderkursus vil blive tilbudt et socialt manager kursus i efteråret.
Det aftales, at Ask arbejder videre i samme spor.
5. Hvad skal der arbejdes med politisk: input til Özlem.
Trine orienterer kort om baggrunden for besøget og fortæller om dagens program.
Ask mener ikke vi skal hænge os så meget i Özlems spørgsmål men i stedet tænke over, hvad det er
vi vil politisk.
Leif har formuleret et bud på svar på Özlems spørgsmål, som deles rundt.
Ask foreslår, at vi tager fat i spørgsmålet om, hvad er de store problemer, og så forsøger at sætte
vores egen dagsorden.
Vi kaster os ud i en brainstorm:
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Jørgen mener, der er et psykiatrisk indtog på boformerne, og at de hjemløse ryger ud på den
bekostning. Boformerne er ikke nødvendigvis gearet til det, og spørgsmåler er, om de psykiatriske
patienter overhovedet hører ind under §110.
Kristian fremhæver, at kommunerne tænker økonomisk. De bruger ikke boformerne men finder
dårlige ”normale” boliger i stedet. Ask siger, vi kan supplere med en masse andre ting under det
punkt, og at det er guld for en politiker.
Leif fortæller at boformerne får tilskud fra kommunerne, og at tilskuddet til psykiatribrugere er
højere.
Stig stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor der ikke er flere skæve boliger, når det er billigere at have
folk boende der? Der er en pulje, men kommunerne er ikke interesserede i at huse hjemløse.
Kristian siger folk føler sig presset på økonomien; de har ingen penge, der er langt til
misbrugscentrene, og så er der hele problematikken om straksaktivering.
Vi snakker støttekontaktperson, bostøtte m.v.
Bostøtten man får på forsorgshjemmene burde kunne videreføres til egen bolig. Når man flytter fra
boform til egen bolig, støtter kommunen ikke op.
Der mangler helhedstænkning, f.eks. casemanagers.
Kommunerne er ikke klar over hvor meget de kan spare – der mangler en overordnet styring
(jobkonsulent, økonomi, børn m.v.).
Bureaukrati sinker sagen, og det er et endnu større problem, når målgruppen er utålmodig.
Sagsbehandlerne sætter én i bås, man stemples som hjemløs 2. rangs-borger.
Efter omlægningen af administrationen, sidder Stig med 6 sagsbehandlere. Han fremhæver, at det er
svært at gennemskue for folk, som i forvejen er ramt. Derfor ser mange hjemløse det offentlige som
et monster, og ikke som en samarbejdspartner.
Der er ikke nok billige boliger.
Dem, der tidligere har kunnet klaret sig på kontanthjælp kan ikke klare det længere pga.
straksaktivering og øgede omkostninger. Folk bliver hjemløse.
Kontanthjælpen er ikke høj nok, især hvis man skal betale transport, og det betyder udsmidning.
De stigende fødevarepriser og højere husleje er et stort problem i den forbindelse.
Behandlingsgarantien eksisterer reelt ikke.
Der er langt til tilbuddene og det er dyrt!
Der er alt for store udsving i hvilke ydelser folk får ifølge serviceloven, derfor burde det være et
krav at der er regionale udsatteråd, som holder øje med de forhold, så der bliver ensretning fra syd
til nord.
Brugerne skal inddrages mere, f.eks. i udsatteråd.
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Jørgen påpeger, at når man på mange boformer ikke engang kan lave et beboerråd, så er udsatteråd
måske ikke den eneste løsning. Vi snakker om, at andre muligheder f.eks. kan være
brugerundersøgelser, høringer m.v.
Brugerne skal i det hele taget inddrages mere – også i egne sager, handleplaner og opholdsplaner.
Hvad skal Özlem gøre på Christiansborg?
-Tage hjemløse på deres partiprogram
- Lave en nedre fattigdomsgrænse.
Det aftales at Ask og Trine laver en skriftlig sammenfatning af ovenstående og tager den med til
mødet med Özlem dagen efter.
6. Funktionsbestyrelse for kassereren
Det vi snakkede om sidst er sat på – kritisk bilagsgennemgang, deltage i årligt møde med revisoren,
de økonomisk retningslinier har kassereren ansvar for bliver ført ud i livet, medansvar for at SANDs
værdier fastholdes, langsigtet økonomisk planlægning, konstruktivt samarbejde med revisor.
Kassereren har ingen kommentarer. Det har resten af bestyrelsen heller ikke. Den godkendes.
7. Brugernes Bazar. Status, vagtskema osv.
Alle har fået programmet, som nu ligger fast.
René fortæller, at baren bliver flyttet i år, så der ikke bliver de samme støjscener under caféhøringen
som sidste år. Der er desuden kortet ned på tiden.
Det er SANDs tur til at vise ministeren rundt i år, og Ewald indvilger i at følge Karen Jespersen
rundt.
I år vil vi sørge for, at der er kaffe og kage på vores stand. Strøm er der, vi skal bare huske at tage
kabeltromler med.
Der er en forespørgsel fra Lotte (SAND Fyn), som gerne vil lave nogle billeder og holde en auktion,
hvor pengene går til et godt formål, f.eks. et mindre værested. Trine mener ikke det er noget
problem, så længe pengene ikke går ned i lommen på os selv, men hun vil kontakte projektlederen.
Vagtskemaet bliver som følger:
Tid
10.00-11.30
11.30-13.00
13.00-14.30
14.30-16.00
16.00-17.30

Standpasser
Pia
Torben C
Jørgen Jensen
Leif El
Kristian

Backup
Per
Lotte
Stig
Johnna
Bjarne

8. Evt.
Ewald vil gerne bede alle i bestyrelsen om på skift hver måned at skrive klummen. Det er ikke
noget, man står alene med. Man kan få al den hjælp man behøver fra Trine og senere Sofie.
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Han har desuden været til møde med folk fra SUS om projekt om mikrolån. De skal ud og finde
folk, og bagefter vil SUS gerne holde et møde med SAND om de folk, der gerne vil have mikrolån.
Pengene er der, men de mangler personerne som skal have dem.
Kristian tager temaet udsatte grønlændere op og spørger, om man kan lave noget tværfagligt. Der er
så mange grønlænderprojekter i gang, hvor gruppen bør være med som sparringspartnere. Der er
afsat mange penge til udsatte grønlænderes ferie, og det man vil er bl.a. at styrke forældrene.
Leif mangler en liste over folk i udviklingsrådene.
Leif og Maja fra SVID går sammen om at lave noget fælles på brugergruppen. Leif har med andre
ord overtaget Asks projekt og udvidet gruppen til også at omfatte SVID.
Leif siger at afmeldte folk stadig står på SANDs adresseliste.
Leif efterlyser definitionen på en hjemløs. Ask laver et skriv på, hvordan hjemløshed defineres.
Leif: Herning kommune vil gerne have materiale om skæve huse – alt hvad vi har – hvem kan
skaffe mig det, eller henvisninger til det? René ordner det.
Per spørger til hvordan og hvorledes med Finlandsturen. Ask og Stig arrangerer, og de vil ordne de
sidste detaljer så hurtigt som muligt.
Planen er at vi tager af sted d. 4. august og kommer hjem d.7.august.
Stig tager en kopi af en foreløbig plan.
Per klager over opdateringen på hjemmesiden; årets temadage mangler, og bisidderne er ikke
kommet på. Trine fortæller at det er rigtigt, at temadagene ikke er kommet på, men at det har været
umuligt at komme ind pga. opdatering af systemet. Med hensyn til opdateringer generelt gør vi,
hvad vi kan.
Per synes vi skal være mere kendte og foreslår i den forbindelse, at vi har en stand, når OMBOLD
har arrangementer.
Per tager desuden emnet uddelegering op; at der er nogle der sidder på mange ting, og nogle der
sidder på ingenting. Samtidig kan informationen godt blive bedre, f.eks. ang. Brugernes BaZar. Ask
fortæller, at der har været samme procedure ang. Brugernes BaZar i år, som der var sidste år. Der er
en gruppe der arbejder med bazaren, og der er løbende blevet informeret om arbejdet på
bestyrelsesmøderne.
Vi snakker om, at vi generelt godt kan blive bedre til at informere hinanden på kryds og tværs
mellem arbejdsgrupperne.
Det betyder f.eks. at referaterne fra arbejdsgrupperne skal være tilgængelige på hjemmesiden.
Velfærdsministeren søger forslag til medlemmer af frivillighedsrådet – der skal indstilles nye
kandidater. Rådet skal varetage de frivillige organisationers interesser. Ole Svendsen fra
København opstiller. Sidste gang opstillede vi tre, og ingen af dem kom ind. Spørgsmålet er om det
er noget vi gider? Ewald mener vi har nok at lave.
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Ask uddeler invitation til sommermøde i socialpolitisk forening. Er der nogen der har interesse for
det, kan de melde sig til hos Ask.
Ask har fået et nyt udkast til lejekontrakt i hjemløsehuset. Den ser overordnet fin ud, og Ask
foreslår at ham og Ewald går videre med det.
Der er utilfredshed med toiletordningen i hjemløsehuset, hvor toilettet på 1. sal er forbeholdt
personale, og SANDs bestyrelse og SAND Hovedstaden, som har kontor i huset, derfor ikke kan
benytte toilettet, men da det er et krav for arbejdstilsynet, kan vi ikke gøre noget ved det.
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