Bestyrelsesmøde d. 10. maj 2006, Brogården
Deltagere: Kirsten Marie Petersen, Jørgen Jensen (Aalborg), René Holmgren (Jyderup), Erik
Hansen (Århus), Torben Høecke, Poul Jeppe Hagde (Esbjerg), Niels Elbrønd (Kbh.), Kristian
Geisler (Fyn/Kbh.), Sofie Bay-Petersen (informationsmedarbejder), Ask Svejstrup (landssekretær)
1. Godkendelse af referat
I referatet står der, at vi skal beskæftige os med § 115 – midlerne under vores bestyrelseseminar.
Det har vi ikke gjort. Det tages med på næste møde. Torben Undersøger om der er lavet en
redegørelse for området, som vi evt. kan tage udgangspunkt i.
Det besluttes, at bestyrelsen skal godkende referater før de lægges på nettet.
Vi er enige om, at der skal laves nogle retningslinjer eller et kommissorium for de nedsatte
arbejdsgrupper.
Torben har taget kontakt til Grethe Laurberg fra foreningen for aktive bedsteforældre. Han fik ikke
diskuteret færdig med hende, men gør det til Vindrosens generalforsamling.
Ang. punkt. 10. Eventuelt: Deltagerne til den omtalte NAP – konference var Niels Elbrønd, ikke
Ole Elbrønd, som i øvrigt hedder Elbæk til efternavn.
Mailadresser diskuteres. Der kan stå alt før @ og sandudvalg.dk efter. Henvendelse til Sofie hvis
man vil have en mailadresse.
2. Etablering af arbejdsgrupper
Kursusgruppen er selvskreven.
Det diskuteres om man skal have en ”guldgruppe” og hvilken rolle den skal have. Den kan både
være informativ og/eller rådgivende. Dvs. den både gør opmærksom på, hvad der er af muligheder
for de enkelte SAND udvalg med hensyn til at søge økonomiske midler og hjælper dem med at søge
penge, hvis SAND udvalget finder det nødvendigt. Det vurderes, at det ikke er nødvendigt at lave
en gruppe for at få arbejdet udført, fordi det i stort omfang vil blive Ask og det lokale SAND
udvalg, der udformer ansøgningen, og at det også er det mest hensigtsmæssige.
Når referatet udsendes, vedlægges en liste over de puljer Socialministeriet har. De kan findes på
nettet, www.social.dk. Ansøgningsskemaer kan hentes ca. 1½ måned før. Ask skal informere om
nationale puljer og de regionale og lokale puljer man kan søge.
Der foreslås et internationalt udvalg. Det skal bl.a. beskæftige sig med den kommende
Bruxelleskonference og pleje de kontakter, man kan lave her. Der skal sidde nogle folk, som er helt
opdaterede på europæiske forhold. Der vil komme flere internationale konferencer i fremtiden.
Kursusudvalget skal stadig stå for planlægningen af vores temadage og vores kurser.
Presse- og kommunikationsudvalg er etableret og bør fortsætte.
Skæve Huse Udvalg: Var nedsat sidste år, men den kom ikke rigtigt i gang. Den er stadigvæk
aktuel, da der stadig er behov for at få bygget boliger til flere fra vores gruppe.
Visionsudvalg: Den kan beskæftige sig med noget af det, vi har beskæftiget os med på vores
afholdte seminar.
”Tænketank” for styrkelse af de lokale SAND udvalg. Der er brug for en fælles tænkning omkring
bl.a. rekrutteringsgrundlag og vores måde at handle på i den nye kommunale struktur.
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Det diskuteres, om man skal have en arbejdsopgave under et af udvalgene, som består af en form
for ambulancetjeneste, der kan hjælpe et SAND udvalg i problemer. Det ligger også under
næstformandens funktionsbeskrivelse at varetage sådanne opgaver, så der bliver det liggende.
Tænketanken kan opfattes som en del af visionsudvalgets arbejde. Der vil være nogle overlap, som
taler for, at man samler opgaverne i én gruppe. Omvendt vil gruppen skulle håndtere en stor
arbejdsopgave, hvis man slår det sammen. Der er også et godt argument i ikke at lave alt for mange
arbejdsgrupper, så man ikke løber træt i at rende til alt for mange møder.
Det besluttes at slå grupperne sammen.
Det foreslås, at der oprettes en gruppe som tager sig af de mange problemstillinger der er specifikke
for kvinder. Der er kvindekrisecentre, som vi længe har snakket om, hvordan man får med i
arbejdet. Der har også været snak om, at vi mangler kvinder i SAND. Der lægges lidt op til at
gruppen består af kvinder. Men det er også vigtigt, at der kommer nogle garvede folk, gerne mænd
med i gruppen. Hansen vil meget gerne med i et sådan udvalg.
Arbejdsgrupperne:
Kursusgruppe. Tovholder: Spørge Tina Andersen, medl. Ole Elbæk, Ask, Poul Jeppe Hagde
Internationale udvalg. Tovholder: Ole Rudolf. Medl. Niels Elbrønd
Presse/kommunikationsudvalg. Tovholder: Ole Eriksen. Medl. Ask, Sofie, Hans Kristoffersen
Visionsudvalg. Tovholder: Erik Hansen. Medl. René Holmgren, Poul Jeppe Hagde, Kristian
Geisler, Torben Høecke.
Kvindegruppen. Tovholder: Sofie, Medl. Kirsten. Erik Hansen, Niels Elbrønd.
Skæve Huse. Tovholder: Torben Høecke. Medl. Jørgen Jensen, Tina Andersen, Ole Elbæk
Arbejdsgrupperne fremlægges på fælles SAND udvalgs møde, hvor yderligere medlemmer findes.
3. Brugernes BaZar i Odense
Datoen er d. 26. august, Kongens Have i Odense. Det er tredje gang BaZaren skal holdes. For to år
siden i Kbh, hvor det løb over to dage. Sidste år i Århus var det kun en dag. I år lægger Rådet for
Socialt Udsatte op til at lokale kræfter og brugerorganiseringerne LAP, SVID og SAND involveres
mere end tidligere. På sigt er det meningen af vi skal overtage BaZaren.
Der er en del af de praktiske forhold som er på plads. Projektleder er Helle Engelbrecht. Ole Rudolf,
Janne, Erik Hansen og Eriks hund er modeller på forsiden af materialet til avisen, et postkort og en
plakat, der skal reklamere for BaZaren. Inden 14 dage sendes der et postkort ud som skal gøre
opmærksom på datoen. I august kommer en 12 siders BaZar-avis. Der er et lokalt slagteri som vil
sponsere nogle grise (mad), Gasa vil levere blomster, Albani stiller også op med et eller andet. Der
nedsættes en lokal arbejdsgruppe med forskellige folk, som har indsigt og interesse i vores område.
Eriksen og Ask, som var med til det indledende møde med de andre brugerorganiseringer, Rådet og
Helle, har aftalt, at Ole skal med i gruppen og pege på lokale folk som kan deltage.
SANDs rolle er ikke ændret væsentligt for hovedparten af medlemmerne i forhold til de andre år. Vi
er lidt mere med i planlægningen.
Bestyrelsen syntes vi skal arbejde videre med sagen. Ole Eriksen og Ask arbejder videre med sagen.
4. Evaluering af temadagene
Vi har brug for mere plads i fælles salen, den var simpelthen ikke stor nok.
Indholdsmæssigt var det godt. Kirsten fik en del ud af dem som ny i vores cirkler. Det har også ført
til debat hjemme på Svenstrupgård.
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Vi skal tænke på at være lidt tidligere ude med indbydelserne og måske være lidt bredere. Godt at vi
havde så god kontakt til politikere og presse. – Et rigtigt godt arrangement alt i alt.
Ole Pass talte om udviklingsråd. Der kan brugerorganisationerne sidde med. Der kommer et udspil
efter sommerferien fra regeringen. Vi skal indhente informationer om hvad rådene skal arbejde med
og hvordan vi kommer i dem. For at vi kan få noget ud af det, kræver det en indsats fra centralt hold
med at indhente informationer og videregive dem til vores eventuelle repræsentanter. Torben tager
sig i første omgang af opgaven og drager sekretariatet ind i det omfang, det er nødvendigt.
Hvordan mangfoldiggøres referaterne fra temadagene? Vi sender personligt ud til alle deltagere, til
alle boformer og til alle SAND udvalg. Vi søger assistance fra VFC.
De, der ikke er på listen, hjælper SAND udvalgene med at få delt ud til. (bl.a. to fra Skjoldbo)
5. Fremtidige mødedatoer
Der er enighed om at holde fri i juli måned. Vi har snakket om at lægge en ekstra mødedato ind i
juni måned. Tirsdag d. 27. (evt. 26.) juni. Kl. 10.30, TAMU centeret. Torsdag d. 10. august, TAMU
centeret, Odense. Torsdag d. 5. oktober, TAMU centeret. Torsdag d. 7. december 2006
8. februar 2007, torsdag. d. 15. marts 2007, GF tirsdag d. 15.marts 2007
6. Eventuelt
Ole Kruuse beskæftiger sig med gældssaneringslovgivning. Line Barfod har opfordret ham til at
skrive et supplerende høringssvar før 2. behandlingen af loven i Folketinget.
Ole foreslår, at vi inviterer hende til næste SAND udvalgsmøde for at fortælle os noget om
gældssanering. Vi diskuterer hvilket oplæg Line skal lave: Hvad er det for punkter, vi skal
behandle. Sekretariatet snakker med Ole Kruuse om oplægget og retter derefter henvendelse til Line
for at høre om hun vil komme og give et oplæg.
Der er kommet en indbydelse fra Hus Forbi til deres reception. Ask kan ikke. Sofie, Niels og Erik
Hansen sendes af sted med en gave. Resten er velkomne til at deltage.
Ole Rudolf er sendt til en europæisk konference i Aalborg. Jørgen og Torben var også inviteret,
men prioriterede dette møde. Vi regner med, at Ole giver et fyldigt referat.
Der er kommet en invitation til en konference på Overførstergården om metoder til at få socialt
dårligt stillede alkoholikere ud af misbrug og videre i livet. Vi arbejder på, at Jens Vestergård og
nogle andre Københavnere deltager.
Geisler har sendt en invitation ud til os om en konference om udsatte Grønlændere. I Århus d. 1.
juni og i København d. 8. juni. Jørgen, Hansen og Torben vil gerne deltage i Århus. Ask tilmelder.
Geisler deltager i København. Ask tilmelder.
Broer til Forandring er nedlagt i København. Det kunne ikke komme op at køre.
Ask vil invitere beboere fra alle boformer i Storstrøms amt til det fælles SAND udvalgsmøde på
Kanalgården d. 22. maj. 2006. Det vil han gøre fra centralt hold, og så kan det lokale SAND udvalg
følge op på invitationen.
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Vi blev ikke færdige med det arbejde, Hanne satte i gang. Eksemplerne færdiggør vi på næste
bestyrelsesmøde. Ask og Sofie sammenskriver indtrykkene og foreslår hvilke arbejdsgrupper, der
arbejder med de forskellige temaer, der har været oppe og vende.
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