SANDs bestyrelsesmøde d. 10.8. - 2011
Deltagere: Leif Jensen, Jørgen Jensen, Per Ernstsen, René Køhn, René Holmgren, Per Kragh, Trine
Johansen, Kim Brohus, Per Søhus Bonderup, Jesper Lauritzen, Stig Bardentorph , Ole Skou, Ask
Svejstrup (ref.)
afbud: Ewald Pohle, Peter M., Ega, Kjeld Sieljakcs
1. Per K informerer
Per går af som formand efter denne periode. Han træder ud af SANDs bestyrelse næste år. Han
begrunder det med, at han er kørt lidt træt i det. Han stiller heller ikke op til SAND Trekanten.
Per K får nok et halvdagsarbejde eller lidt mindre i Hyttebyen.
Per Søhus og René Køhn blev valgt som suppleanter med lige mange stemmer til generalforsamlingen,
så vi skal have besluttet, hvem der skal være stemmeberettiget. René synes det skal være Per S. Det er
Per glad for.
Ega har meddelt, at han træder ud af SANDs bestyrelse.
2. Brugernes Bazar
Temaet er frivillighed.
Der er rigeligt med folk, der gerne vil deltage i opstillingsarbejde. Fynboerne er der, og Jesper vil også
gerne hjælpe.
Ask laver en vagtplan og sender den med referatet.
Ask tager en liste med man kan skrive sig på hvis man gerne vil købe gadernes konge. Vi må ikke
sælge bogen på selve Bazaren.
JJ og SAND Nord har fået lov til at tage en bus som de plejer. Han står igen for tilmelding.
Rejseboner udleveres af Socialministeriet til SANDs sekretariatet. Det er ministeriets rejseboner, der
skal bruges til alle der skal med til Brugernes Bazar. Også selvom de kommer dagen før eller bliver en
ekstra dag. Der skal ikke indsamles brugte billetter og udfyldes skemaer, som vi gør det i SAND. Alle
udvalg får tilsendt et rejsebonhæfte. De skal udfyldes på vanlig vis og hæfterne skal returneres til
sekretariatet efter basaren.
Hvis der er nogle politikere, der gerne vil guides, vil René H gerne tilbyde sig.
Hus Forbi har tre temaartikler om frivillighed og SAND og HF deler telt.
SANDs nye praktikant, Kamilla, deltager også på bazaren.
3. SANDs rejseboner
Susanne har fundet ud af, at der er et stort beløb, der ikke er kommet ind fra udvalgene. Hun sender
snart en opgørelse til hvert udvalg. Udvalgene må så finde ud af at få dokumenteret hvorfor den ene
eller den anden har rejst et givent sted hen.
4. Konference om hjemløsestrategien med SBH
Vi holder en konference med SBH d. 30. aug. Desværre falder det sammen med en fest på Sundholm.
Der har været for dårlig koordinering, synes Ole. Han er i hvert fald til at komme at lave mere end han
regnede med.
Temaet er hjemløsestrategien, erfaringer indtil nu og hvad den mon fører med sig. Vi har haft kontakt til
alle socialpolitiske ordførere. De borgerlige politikere vil ikke deltage. Martin Henriksen (DF), Özlem (SF)
og Mette Frederiksen (S) deltager.
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Skou gennemgår programmet:
Vi skal have samlet et brugerpanel, der har erfaringer med hjemløsestrategien eller ikke har fået den
hjælp som strategien lovede, f.eks. ikke har fået bostøtte, indskudslån, etableringshjælp osv. Vi skal
have gode sager og vi skal have eksempler på, at det er gået galt.
Umiddelbart er der tre problematikker, vi kan se.
a. det forlanges at man skal spare op for at få en bolig
b. kommunen kan hive en borger hjem fra udenbys boformer. F.eks. har vi en sag om at Randers
Kommune hiver en borger hjem fra Randers selvom borgeren ikke ønsker at forlade Vibohøj.
På sigt vil det betyde døden for forsorgshjemmene, at de ’mister’ deres visitationsret.
c. man får bolig uden at give den nødvendige støtte. Vi ser at folk kommer i egen bolig, men vi ser
ikke det tværfaglige team, der skal støtte. Enten er der ikke råd til det eller også er der ikke lige
blevet ansat nogen.
Vi vil gerne have en sag for hvert af problemerne. Også i de tilfælde, hvor det er gået godt, selvfølgelig.
Dem skal I hjælpe med at finde. Meddel hurtigst muligt til Ask.
Jesper nævner Fredericia som et godt eksempel. Det er en bostøttekommune.
Kim vil gerne have at SAND udvalgene går ind til strategikommunerne og banker i bordet, hvis de ikke
gør noget for gadehjemløse. Det er en opgave for SAND, at løfte den sag.
Per E supplerer: kommunerne har valgt hvilke områder, de vil styrke indsatsen på. F.eks. har
Københavns Kommune valgt alle fire indsatsområder (gadehjemløse, tilsanding, unge og
løsladelse/udskrivning til bolig) Det skal vi være opmærksomme på, når vi fremfører vores kritik. Men
selvfølgelig skal det kritiseres.
Ask vil gerne have at udvalgene holder øjne og ører åbne, hvis der er nogle grupper af hjemløse, der
glemmes i kommunerne, fordi der er fokus på én bestemt gruppe. Hvis en anden gruppe bliver glemt,
skal vi råbe op lokalt. Det vil sekretariatet selvfølgelig gerne hjælpe med.
Værten fra Luksusfælden har fået til opgave at gennemgå 4 sager, der illustrerer hvordan en hjemløs’
gæld forhindrer ham i at vende tilbage til livet og viser hvor lidt man er nødt til at leve for.
Der er gratis deltagelse for hjemløse. SBH står for tilmeldingen. Der er et tilmeldingsmodul på SBHs
hjemmeside. Sofie laver en henvisning fra vores hjemmeside, så det er let at finde ud af. Ellers ringer I til
Susanne. Hun kan hjælpe med tilmelding.
Vores erfaringer med at lave dette arrangement er ikke ubetinget gode. Næste gang skal vi have en
koordinator, og vi skal have gjort det helt klart hvem der gør hvad. Alt andet fører til for mange
frustrationer.
5. Hus Forbi
Det er ingen hemmelighed, at SAND har brugt mange kræfter på HF. Mange af de mål vi opsatte er
nået.
Vi har fået stoppet de ulovlige sælgere, og der er kommet overskud i regnskabet. Vi er nu også nået til
den redaktionelle linje. Der er – meget godt eksemplificeret ved sidste nummer – kommet flere
hjemløsehistorier.
Der er kommet en dygtig leder, der har overtaget meget af Oles arbejde.
Ole har lavet et forslag til vedtægtsændringer, hvor bestyrelsesmedlemmer vælges for to år af gangen.
Ligesom i SAND. SBH har bedt om at blive skrevet ud af vedtægterne. Og de har bedt om, at det er
SAND, der overtager deres plads.
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Der er ekstraordinær generalforsamling i HF d. 17. august. Her er det vigtigt at vi møder talstærkt op.
MØD OP og tag folk med. Giv rejseboner ud med rund hånd men husk at skrive Hus Forbi på bonen. Og
husk at folk skal have sælgerkort eller være medlem af HF for at have stemmeret.
Ole Skou vil gerne stille op til bestyrelsen igen, også som formand, men han vil gerne have SANDs
bestyrelses fulde opbakning. Han gider ikke efterfølgende høre, at han ikke passer sit arbejde i SAND,
fordi han også bruger tid på HF.
Hus Forbi arrangerer bus fra Kbh til den ekstraordinære generalforsamling. Per K havde gerne set, at
der også var blevet stillet en bus til rådighed for andre end københavnerne. Ole går videre med anken.
Ask foreslår, at vi får Rasmus til at skrive rundt til de jyske distributører at sælgere, der gerne vil med,
kan kontakte de lokale SAND folk og få rejseboner af dem.
Det er vigtigt at vi får samlet så mange folk som muligt. Husk at få fat i et nyt sælgerkort, hvis I ikke
allerede har fået det gjort.
Vi kan godt begynde at tænke over hvem der skal stille op til HF’s bestyrelse i september. Per E og
Jesper vil gerne stille op. Ewald har også ytret interesse for det. Per S kan overtales til at stille op. Det
samme kan Martin, tror Søhus.
6. FEANTSA har valg til bestyrelse i år – skal vi forsøge at få en plads?
Vi vil gerne have opstillet en person. Vi synes det er vigtigt at få en bruger i bestyrelsen.
Vi opstiller Per Kragh til FEANTSAs bestyrelse.
Det skal meddeles John Eriksen og FEANTSA.
Der er stiftende generalforsamling i HOPE den samme dag, på samme tidspunkt. Der er lavet nogle
specielle priser på for folk, der vil deltage i HOPE generalforsamlingen.
Vi vil møde talstærkt op. Per K og Ask er naturlige at sende til FEANTSAs generalforsamling. Stig har
lovet at være mødeleder til HOPEs generalforsamling.
Både Per E, Leif J og René H vil gerne med, så vi tager 6 af sted.
7. Danmark får formandskabet den første halvdel af 2012. Det skal udnyttes.
Det er en oplagt mulighed for at få sat fokus på fælles europæiske problemstillinger. Det kan være
hjemløshed. Emnet er tilstrækkeligt blødt til at det er politisk spiseligt, mener Ask.
Vi kan slå to fluer med et smæk. Vi kan både få lejlighed til at få Danmark til at foreslå at EU laver en
politik eller nogle retningslinjer på hjemløseområdet. Det kan også få DK til at være foregangsland på
området. Det vil vi gerne hjælpe til med.
Vi lægger opgaven over i det internationale udvalg. Ask sørger for, at arbejdet skaber opmærksomhed
på hjemløshed i DK.
8. Eventuelt
John Eriksen har jubilæum i den nærmeste fremtid. René H tager ned med en indrammet SAND plakat
og ’Gadens Konger’. En passende gave.
Per E har fået flere henvendelser om at være bisidder for psykisk syge. Han synes det er svært at
håndtere. Han spørger om der er andre, der har samme erfaringer. Jørgen synes også han har oplevet
en stigning.
Vi kan henvise til LAP i Fredericia for at få hjælp til dem.
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Stig B og Ole S skal snakke om bisiddere. Ask skal lave en liste over de folk, der er i udsatterådene.
Kommunikationsgruppen har den nye brochure på dagsorden på deres næste møde.
Jesper vil gerne have hjælp til at bemande en bod d. 30. sept. i Nykøbing. Der er frivillighedsdag. René
H og René K. meldte sig.
SAND Hovedstaden repræsenterede SAND på Axeltorv i tre dage d. 1. – 3. august. Der var et EU
frivilligarrangement. De havde socialministeren på kaffe og kage og fik en god snak med hende.
Efterfølgende var Ole B Larsen i ministeriet for at tale med hende.
Skou har været med til at skrive et høringssvar. Man vil lave en ny ordning i
inddrivelsesbekendtgørelsen, der muliggør, at man uden vurdering kan trække 400 kr. pr. måned. Dvs.
at lige meget hvor lidt man har i rådighedsbeløb, kan man blive trukket 400 kr. pr. måned uden der
laves en betalingsevneberegning.
Ole skal være med til at rådgive en gruppe under Betaling Danmark. De har fået til opgave at stå for en
masse af de sociale ydelser, der udbetales fra de offentlige. Det kommer til at føre til en kraftig
forringelse af retssikkerheden. Bl.a. skal man uden at indhente samtykke kan indhente
personoplysninger.
Arbejdet skal være færdig 1. okt. 2012.
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