Bestyrelsesmøde i SAND d. 12.12.07
Deltagere: Jørgen Jensen, Torben Christiansen (SAND Nord), Leif El (SAND Midtvest), Torben
Høecke, Johnna Erichsen (SAND Sydvest), Ega (SAND Fyn), René Holmgren (SAND
Nordvestsjælland), Niels Elbrønd, Birgitte Brochmeyer (SAND Kbh), Ask Svejstrup, Trine
Fabricius (sekretariatet), Birthe Poulsen (Servicestyrelsen)
Afbud: Erik Hansen (SAND Århus)
Hansen ligger på hospitalet – betændelse i tyktarmen. Han vil ikke have besøg.
Geisler har ingen hørt fra.
Pkt.7 flyttes ned efter pkt.11
Birthe oplyser at Jan ikke længere er ansat, så lige nu er det Hanne og Birthe der har æren af at
arbejde på hjemløseområdet. Det kommer formentlig en 3. backup, men det er ikke afklaret endnu.
1. Godkendelse af referat
I forhold til referatet fra sidste møde har Ask udarbejdet en diæt-ordning for SAND. Diætordningen godkendes uden indvendinger.
Referatet godkendes.
2. Samarbejde med Den Sociale Retshjælp i Århus.
Ask fortæller at Ole Svendsen i sommers fik en henvendelse fra Den Sociale Retshjælp i Århus, og
han og Ask har haft møde med Sandy fra DSR. Flere møder er siden kommet til.
Det er en frivillig organisation, som er skabt med udgangspunkt i, at der er en masse unge som får
fængselsdomme. Sandy lavede så en rådgivning på forskellige områder, som skulle hjælpe dem på
vej videre. Rådgivningen er delt op i gæld, bolig, fængsel, udlænding, og på sigt skal der være en
ungdomsafdeling.
Sandy har spurgt, om det er en idé, at SAND kommer ind under gæld og bolig. Hun har bl.a. også
spurgt mødrehjælpen.
Med hensyn til retshjælpen har de kørt ca. 60 sager i Århus og lavet en model for gældsprocedurer.
De er noget rigtig langt med at lave standardaftaler med f.eks. SKAT.
Ask har indtryk af, at det kan blive givtigt, da DSR har ekspertisen på flere områder.
Typisk sidder der en advokat på hvert område og en række jurastuderende som kører det praktiske.
Birthe spørger til, hvem der finansierer det. Noget af det er §18 midler, der er private fonde, og en
advokat ligger hus til.
Torben H: Tror du det med webcam kan fungere i vores system? SBH og boformerne skal
involveres i det, og så er det spørgsmålet, om vi kan løfte opgaven rundt omkring ude i landet.
Ask fortæller, at det er et eksempel på, hvordan man kan gribe sagen an med kontakten til de
jurister der sidder i Århus, og at det ikke kræver så meget.
René oplyser, at hos dem (Karlsvognen) er det der, og det bliver brugt.
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Torben H. fremhæver, at der skal være en dialog med SBH, også for at vi ikke bevæger os ind på
andres områder, uden der har været en dialog omkring det.
Ega fremhæver, at det skal være et separat rum med kamera.
Ask mener ikke det er noget problem og siger, at vi skal se det som en mulighed og selvfølgelig
diskutere det med SBH.
René og Birthe fremhæver, at der bør være et samarbejde mellem DSR og gadejuristen i
københavn.
Sandy og Ask har snakket om, at der i satspuljen er afsat ca. 16 mio. til gældsrådgivning, og Ask
forestiller sig at SAND og DSR sagtens kan få nogle midler til et fælles projekt.
Man kunne f.eks. oprette en afdeling i København. Med den eksisterende model og SANDs gode ry
og rygte, er der ikke rigtigt noget argument for ikke at bevilge os pengene.
Birthe mener, at Odense skal med, og at der skal sættes fokus på udsættelser.
Torben foreslår en model, hvor vi kan informere og henvise til DSR.
Ask anbefaler at vi arbejder videre, og at det skal gøres klart, hvilke forpligtelser SAND har – også
økonomisk. Enten skal vi have det økonomiske ansvar, eller også skal vi have en faglig aktie i
projektet.
Torben C. mener, at det kan blive en meget stor opgave, at det er for tidskrævende, og at vi lige
pludselig skal finde en masse penge frem.
Leif: Ikke noget med penge, men faglig bistand ja.
Ask: En model er, at vi søger en pulje penge sammen med DSR som ligeværdige
samarbejdspartnere. Den anden model er faglig bistand, hvor vi sider i en faglig følgegruppe.
Torben H. mener, at hvis vi skal ind i det, så skal vi gøre det 100 % og fremhæver, at vi kan søge
midler og måske lave det som et projekt, hvor vi ansætter en projektmedarbejder i f.eks. 2 år.
Leif: hvor lang tid har det kørt, og hvilke succeser er der?
Ask: man har kørt ca. 60 sager, hvor folk har fået penge tilbage m.v., og så er der lavet nogle faste
procedurer med f.eks. fogedretten og omkring private kreditorer.
Ask foreslår, at vi kan går fuldt og helt ind i det, men at vi ikke skyder penge ind i det, udover de
midler vi kan søge. Det er den model både Ask og Sandy begge hælder mest til. Herved kommer vi
til at præge projektet fagligt, men holder det adskilt fra resten af SANDs arbejde. Økonomisk
kommer vi ikke til at være afhængige af projektet, og vi kommer ikke til at skulle skyde en masse
penge i det. Dog kan vi vælge at give nogle penge til webcamprojektet.
Modellen vedtages.
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3. Nyt fra Hus forbi. Herunder status på, hvem der får tilsendt Hus Forbi.
Jørgen fortæller, at der var et rigtig godt bestyrelsesmøde, hvor revisoren skar problemerne ud i pap.
Revisoren vil fremover være med nogle gange.
Mødet handlede mest om økonomi, og om at få udryddet de faldgrupper, som bestyrelsen kunne
hænges op på. Det lykkedes.
Jørgen fortæller desuden, at salget af kalenderen går rigtig godt.
Ask får ikke Hus Forbi og spørger til, om Hus Forbis bestyrelsesmedlemmer modtager Hus Forbi.
Niels har fået oplyst fra Hus Forbi, at det er en fejl.
I SANDs bestyrelse er der også mange der ikke får HF.
Ask sørger for at alle bestyrelsesmedlemmer i Hus Forbi og SAND fremover får Hus Forbi.
Vi går til ”Nyt fra sekretariatet”, og springer altså i dagsordenens rækkefølge.
4. Nyt fra sekretariatet.
Der er kommet et udspil fra Enhedslisten – deres program for hvordan man skal udrydde fattigdom.
Som Niels tit har fremhævet, skal SAND ikke være partipolitiske, så Ask har skrevet et svar, hvor
han skriver, at der skal gøres noget ved de forhold, de nævner, men han går ikke ind i de konkrete
løsningsmodeller.
Ask hilser fra Johnny Nielsen, som fortæller at Tommy Kylkjær er død.
Ask har snakket med Sofie, som kommer tilbage d.5.-6. august. Hun har det godt og går og hygger
sig.
Der er ikke meget nyt om lokalesituationen, men der sker det, at Stig gerne pga. økonomien vil
skubbe det til næste år. Ask har meddelt, at SAND gerne vil betale noget for at få det færdigt.
Torben er træt af situationen og mener ikke, at der sker noget før til februar ifm.
Finansloven/satspuljeforhandlingerne. Han mener vi skal gå i gang med at sondere muligheden for
andre lokaler et andet sted.
Ask mener, vi skal tænke over fremtidens lokaler: Er der hjemløse i området eller på stedet, er der
nogle vi vil bo sammen med, som f.eks. hus forbi, Projekt Udenfor, Svid m.fl.
Torben H. nævner, at der også er den mulighed, at vi overtager hjemløsehuset.
Ask, Leif og René laver et forslag til alternative lokalemuligheder til næste bestyrelsesmøde. Alle er
velkomne til at komme med forslag til arbejdsgruppen.
Der kommer snart kalendere, og man kan sende besked til Jette om, hvor mange kalendere man
ønsker, så bliver de sendt ud pr. post.
Ask er blevet færdig med sin videreuddannelse, så nu har vi en meget klog mand i vores stald.
5. Økonomi: Status og indledende budgetforhandling for 2008.
Ask fremlægger driftsbudgettet og regnskabet indtil dags dato.
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Vi står i den situation, at der er penge til overs. Ask har forsøgt at gyde vandene for at få penge
overført til næste år, men sidste gang var de ikke så glade for idéen.
Birthe foreslår, at vi søger pengene overført til noget specifikt. SAND er blevet opfordret til at huse
FEANTSAs generalforsamling i 2009. Det projekt kunne være en mulighed.
Ask nævner, at vi også kan vælge at købe noget af det udstyr, som vi mener der bliver brug for
fremover.
Torben H. mener, at kontorudstyr skal købes, så kontoret fungerer.
Ega nævner overtøj, tasker, t-shirts m.v. med logo på, som er blevet lovet tidligere. Det kan være en
mulighed at bruge noget af overskuddet på det.
Ask har 300 overarbejdstimer, så han vil opfordre til at nogle af timerne udbetales, da der ellers
bliver tale om meget afspadsering.
Torben H. mener det er uheldigt, at det forholder sig sådan og mener, der skal findes en løsning som
f.eks. uddelegering af nogle arbejdsopgaver til bestyrelsesmedlemmer.
Jørgen supplerer med, at vi skal have hånd i hanke med det løbende, så der ikke bliver sådan en
pukkel fremover.
René foreslår at pålægge sekretariatet hver 3. måned at oplyse om arbejdstimer.
Vi når frem til at Ask får udbetalt 250 timer og holder ferie for resten. Frem over informeres
bestyrelsen hver 3. måned om hvordan Asks timesituation er.
I forhold til næste års budget, mener Ask, at der skal afsættes flere midler til transport. Samtidig
mener han, at vi fortsat skal afsætte en del til kurser, selvom pengene ikke er brugt i år, men det kan
presse os til at få afholdt flere kurser.
Ask laver, eventuelt med assistance fra JJ, et budgetudkast til næste bestyrelsesmøde, som tager
højde for disse ting.
6. Next Stop Job
Forløbet har kørt ca. 1½ måned. Det har vist sig, at ”SAND-folkene” på nær én er hoppet fra.
Ega supplerer med, at en del af frafaldet skyldes manglende dækning af transportudgifter, og en
kunne ikke få betalt et hænger - kørekort, som han skulle bruge i et job.
Spørgsmålet er, hvad der skal ske nu? Ask mener nok at teknikaliteterne kan løses. Det er mere et
spørgsmål om, hvorvidt vi indholdsmæssigt får noget ud af det, eller om det kun er for LAPfolkene. Ask har f.eks. hørt, at det hurtigt bliver en slags socialpsykiatrisk tilbud.
Birthe mener, at det kan være vigtigt at melde ind med at de grupper (LAP og SAND) måske skal
deles op, fordi grupperne er for forskellige.
Ega fortæller at Egon, som deltog på kurset, røg ned med en depression 3 dage henne i forløbet.
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Birthe mener, vi skal give det en chance og prøve at påvirke det, for hvem skal tale de hjemløses
sag, hvis SAND hopper fra? Men det er vigtigt at melde ind med de nuværende erfaringer. Det vil
være ærgerligt, hvis SAND hopper fra, for så er det igen psykiatrien der løber med klatten.
Ega fortæller at han, efter at have været et par dage på kurset og oplevet underviserne, godt kan
forstå, hvis man ikke gider.
Torben og Ask får fuldmagt til at træffe beslutningen om SANDs fremtidige engagement på mødet i
styregruppen på fredag.
7. Brugernes Bazar 2008. SAND skal udpege folk til arbejdsgruppen. Hvem skal det være?
Sidste år sad René og Sofie i arbejdsgruppen.
Næste bazar bliver lørdag d.14. juni 2008.
Ega og Trine melder sig til arbejdsgruppen, og Torben deltager i det første møde.
8. Diskussion af hjemmeside og nyhedsbrev.
Den gamle adresse (naerudvalg.dk) skal slettes, da Leif faktisk har kunnet komme ind på den.
Den tid hjemmesiden har kørt har Ega fået 3 nye henvendelser ang. bisiddere, og det er fra byer som
ikke har et udvalg, så hjemmesiden har en effekt.
Torben opfordrer til at udvalgene opdaterer deres undersider.
Trine opfordrer til at alle melder ind med nyheder til hjemmesiden, stort som småt.
Der er problemer med udsendelsen af SANDsiger. Fremover meldes der tilbage til Trine mht.
udsendelsesproblemer.
Modtagerlisten for SANDsiger sendes med referatet ud, så den kan blive revideret.
Vi mangler historier til SANDsiger, små som store. Vi bliver enige om, at fremover melder alle ind
til Trine med lokale historier. Bliver der ikke meldt ind, begynder hun at prikke folk på skulderen
for at få nogle historier.
9. FEANTSA
Ask sidder i en arbejdsgruppe i FEANTSA, som arbejder med brugerorganisering, og Ask og René
har deltaget i en konference efterfulgt af en generalforsamling for et par måneder siden. SAND er
blevet opfordret til at arrangere konference/generalforsamling i 2009 i DK. Dette år er temaet
brugerinddragelse. I 2008 er FEANTSAs tema ’bolig’.
Torben spørger om man kan lave tema om skæve boliger i SAND og lave kompendium til
FEANTSA.
Birthe og Hanne har snakket om, at de vil satse mere på det internationale arbejde.
De har lige været i Italien og se på et projekt, som fagbevægelsen i Italien er involveret i , som bl.a.
drejer sig om retshjælp, jobaktiviteter m.v.
Birthe og Hanne har meldt tilbage, at de gerne vil vende tilbage med repræsentanter fra SAND.
Torben H. opfordrer til at det internationale udvalg laver en plan.
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Ask kalder internationalt udvalg sammen. Han går i øvrigt med tanker om at holde næste
bestyrelsesseminar i Finland. Det gives der opbakning til.
FEANTSA-konference i 2009? Er der stadig opbakning til det?
René fremhæver at emnet er noget, vi er gode til, og han vil personligt gerne knokle for det.
Ask vil ikke have, at SAND står som ene-arrangør. En løsning kan være at ansætte en
projektmedarbejder eller at lave det i fællesskab med andre.
Konklusionen bliver at Ask snakker med relevante aktører, f.eks. Projekt Udenfor, og melder
tilbage.
10. Tema for næste år?
Torben foreslår Skæve Huse som tema. Ask og Trine har snakket om den enkeltes rettigheder.
Kursusudvalget tager det op på næste møde d.9. januar.
11. Opfordring fra NOKS om at være oplægsholdere på nogle regionale konferencer
SAND er blevet bedt om at holde et 15 min. oplæg på 5 konferencer. Vi udpeger en oplægsholder
til hver konference samt en reserve.
1. marts 2008, Region Nordjylland: Jørgen holder oplæg, Torben C er reserve
12. marts 2008, Region Midtjylland: Leif El/ Ewald
31. marts 2008, Region Syddanmark: Torben H/ Ega
2. april 2008, Region Sjælland: René/ Stig B. (?, skal spørges)
8. april 2008, Region Hovedstaden: Der udpeges to fra SAND Kbh.: Ask og Niels sørger for at
sagen ikke dør.
Ask informerer NOKS om navne, og når han får yderligere oplysninger fra NOKS, formidler han
dem videre.
12.
Leif bringer emnet alkohol på banen. Han er træt af at se SAND-folk drikke alkohol til diverse
arrangementer. Leif fortæller, at han også har mistet folk i udvalget, fordi de var trætte af gang på
gang at blive konfronteret med alkoholforbrug. Det seneste eksempel kommer fra Projekt Udenfors
jubilæum, hvor han blev kontaktet af andre deltagerere, som påpegede, at de troede, at SANDs
møder var alkohol – og stoffrie. Der var flere der var forargede over at der var et bestyrelsesmedlem
der var synligt beruset.
Torben H. bakker Leif op og siger, at han også var fortørnet ved den givne lejlighed. Han pointerer,
at man skal bruge SAND og komme og bede om hjælp, hvis man har misbrugsproblemer.
Vi er en organisation for hjemløse, hvoraf størstedelen har misbrugsproblemer. På den ene side skal
vi være rummelige og forstående overfor folks problemer, på den anden side skal vi også udstråle
seriøsitet, hvis vi vil tages alvorligt at vores samarbejdspartnere. Denne balance er svær, men det er
vigtigt hele tiden at diskutere, hvordan vi skal forholde os til.
Der er enighed om, at der ikke skal indtages alkohol i situationer, hvor man repræsenterer SAND.
13. Eventuelt
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Ega har været til endnu et møde i Udviklingsrådet i Syddanmark. Han rejste en række kritiske
spørgsmål, som han forventer at få svar på ved næste møde. Det kunne være godt hvis alle vores
folk, der sidder i udviklingsrådene stillede de samme spørgsmål, så vi fik et landsdækkende billede.
Ask har før lovet at kalde alle vores repræsentanter sammen bl.a. med dette formål. Nu skal han til
at gøre noget ved det.
Birgitte roser tillidsmandskurserne og siger at deltagerne havde det sjovt sammen og fik et godt
sammenhold.
Der afholdes bestyrelsesmøde på TAMU d. 8. januar 2008, kl. 10.30.
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