Bestyrelsesmøde i SAND d. 15.8.2018
Deltagere: Heidi, Christina, Anders, Leif, Svamp, Henrik Mas, Stellan, Sara, Rani, Lise-Lotte, Michella
(suppleant for Helle), Carsten (suppleant for Susanne M), Robert Hansen (observatør fra SAND Storstrøm)
Tobias, Ask (ref.).
Afbud: Jonas, Helle, Susanne Moos
1. Tobias lærer os at lytte med ører, øjne og krop, samt svare på en positiv og konstruktiv måde.
Ligesom på sidste møde.

Vi skal lave den øvelse vi lavede sidst. I finder sammen to og to. Den ene skal fortælle en historie. Den
anden skal lytte efter styrker. I har 4 min. hver. Lytteren skal notere de styrker fortælleren udviser. Bagefter
fortæller lytteren, hvilke styrker man har observeret. Rollerne byttes om og øvelsen gentages.
Deltagerne oplever, at de har nogle styrker og kvaliteter. Man bliver et gladere menneske ved at fortælle
en historie. Man bliver gladere. En positiv tilgang
2.

Runden rundt. Hvad har folk lavet siden sidst, der er værd at indvie de andre i? Herunder et punkt
fra Århus.

Trekanten: Mas har haft en rundtur i Vejle, hvor Nancy, Tobias, Svamp og Stellan, var med. De så Byparken,
Mariaparken, Herberget og værestederne. Herberget har fået deres lejemål forlænget. Herberget er bedre
end det gamle sted, men der er stadig plads til forbedringer. Der skal laves sovesale for både mænd og
kvinder. Det er mere en natcafé end et herberg. Man kan ikke være der 24/7. Det ligger på 3. sal. De har en
aftale med et andet sted om, at dem som ikke kan komme op ad trapperne, kan visiteres til det sted.
Sønderjylland: Stellan var med på rundtur i Vejle. Det var en god oplevelse. Især det at man arbejde på
tværs af udvalgene.
Stellan har ikke været til det sidste møde i bestyrelsen pga. personlige problemer. Nu er han klar igen.
Han skal til møde i Udsatterådet meget snart. Han er blevet SANDs repræsentant i rådet. Stellan har holdt
møde med et andet rådsmedlem; Lone. Hun er gammel SAND kvinde og vil også gerne være lidt med på
sidelinjen igen.
Nordjylland: Heidi fortæller at de arbejder med udsattedag, udsattedag og udsattedag. Det foregår i
Karolinelunden d. 1. sept. fra 11 – 16. Alle er velkomne. Der er skaffet masser af bands. Faktisk flere end de
har brug for. Der er tandbus, dyrlæger og andre tilbud til hjemløse.
Heidi har været en tur i Freistatt i Tyskland, hvor der har været hjemløsetræf. Hjemløse fra hele Europa
mødtes. Det var vildt rørende/rystende at høre, hvordan de havde de rundt om i Europa. Bl.a. får gravide
hjemløse kvinder at vide, ”at hvis ungen er lavet på gaden, kan man føde barnet på gaden” (Portugal mener
referenten det var).
Der blev lavet et nyt HOPE – ny bestyrelse. HOPE vil lave en bustur rundt i Europa for at gøre opmærksom
på de forfærdelige forhold hjemløse bydes.
Fyn: Michella fortæller, at de har haft mange bisidninger og henvendelser fra folkeskoler. Der er specielt en
sag der fylder. Borgeren skal notere ned, hvor vedkommende har været hver nat. Helt ned til hvilken bænk
man har boet på. Det er også svært at komme ind på Store Dannesbo fordi en hel flok fra Sønderjylland har
opsagt deres lejligheder og flyttet på St. D.
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Århus: Anders fortæller, at der er åbnet et nyt ungeherberg. Det er et lækkert sted. I den anden ende af
bygningen ligger fixerummet. SAND har efterspurgt et fixerum i midtbyen. Der er brug for mere end det
ene. Og de har efterspurgt længere åbningstid end 9 – 15 i det nuværende. De har talt med Thomas Würtz,
socialrådmand, som er positiv. Han savner dog opbakning fra byrådet. Nåleparken, hvor der er mange
hjemløse, er misligholdt. Kommunen har ikke holdt hvad den lovede om vedligehold.
SAND laver tre arrangementer under festugen, heraf 2 i Mølleparken. Det ene bliver for udsattes børn. Det
andet bliver om oplysning om hjemløshed. Det tredje arrangement laves i Sydhavnen, hvor de har kontor.
Her laver de en lille festival med musik, taler og debat. Til festugen d. 31. august og en uge frem, vil SAND
Østjylland meget gerne have hjælp fra sine naboudvalg. Det bliver altid skide sjovt. De vil også lave et optog
gennem byen, som ikke bliver anmeldt. Det skal være god ballade.
Der bliver lavet to nye hellesteder i Århus. Det ene er faktisk blevet lavet. Det ene består af to gamle
busskure. Det ene skulle vende væk fra Politigården. Det ”glemte” dem der skulle sætte det op, så nu
vender det ene af skurene lige mod politigården. Det er en ommer!
Det andet hellested kommer ved siden af Voxhall overfor Mølleparken.
Når begge steder er færdige, bliver SAND Vestjylland og SAND H inviteret, som de har ønsket.
Sydvestjylland: Svamp har haft travlt. Han har været med til Folkemøde. Han var til Copenhell og hjalp HF
med at samle pant. Han har været med på Roskilde Festival og hjulpet de unge med at skrive artikler til
denne måneds HF. Han har været til en god rundvisning i Vejle med Stellan og Mas.
Han skulle egentlig også have været med til Skanderborg, men det blev han nødt til at aflyse. Det blev for
meget. Han har også skrevet et indlæg til avisen om, at man burde lave et fixerum i Esbjerg.
Nordvestsjælland: Carsten og flere fra udvalget og Svamp har været til møde med en venstrepolitiker i hans
hjem. Han er en noget atypisk venstrepolitiker, mener Carsten. Han var meget engageret i det frivillige
arbejde og udsattes vilkår. Vi er blevet opmærksomme på at der er et vandrehjem i Slagelse Kommune,
hvor der bor mange hjemløse. Kommunen ”henviser” nærmest til vandrehjemmet. Folk skal selv betale.
Nordsjælland: Rani fortæller at hans udvalg har mødtes rimeligt stabilt hver måned. De er en
sammentømret kerne. De har stadig forbud på at komme på Skansegården og de andre institutioner, der
ligger under Region Hovedstaden.
De holdte møde i forgårs. Desværre var de kun to. Den anden foreslog, at de på næste møde diskuterer om
man skal nedlægge sig selv.
Rani er med i boliggruppen. I den egenskab har han været til en konference. Her diskuterede man Ole Birk
Olesens initiativ om at rive ghettoer ned for midler fra Landsbyggefonden. Rani synes, vi skal finde på et
eller andet smart at gøre i SAND for at markere vores utilfredshed med det initiativ.
Rani har en del samarbejde med Metropol (socialrådgiveruddannelsen). Han holder oplæg på 4. modul i
socialrådgiveruddannelsen. Emnet er magt og ansvar.
Rani har også været med til at samle pant. Han stod i Vanløse (Hus Forbi) og hev de pantflasker ud, som
Svamp bl.a. var med til at samle ind.
Svamp fortæller, at der er for mange romaer, der har hevet og flået i festivalgæsterne. Derfor har de spurgt
om HF vil indsamle panten. Det har alle været meget glade for.
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Christina siger at Hus Forbi’s salg er gået lidt ned. Sælgerne får nok lige så meget ud af det som før. De får
penge, men folk tager ikke avisen med. Den sidste melding var at HF stadig kommer ud med et overskud for
i år.
SAND Hovedstaden: Lotte fortæller at man har fået ny kasserer. Det er Pia.
Hovedstaden skal lave noget rav i gaden. Der er en hjemløs, der er sigtet for at overtræde lejrforbuddet.
Der er retsmøde d. 31. august kl. 9 – 12. Vi skal lige finde ud af hvilken retsbygning det er. Vi lægger op til at
lave en uanmeldt demonstration, hvor vi lægger os i soveposer uden for retsbygningen.
Sydfyn: Sara er blevet uddannet lærer – tillykke.
Udvalget har haft en stand ved demokratifestivalen i Ollerup. Her indsamlede de fordomme om hjemløse.
Bl.a. fra borgmesteren. Her talte hun også med ham om de hellesteder, der ligger på grunde kommunen
har solgt til Mærsk, som vil rive dem ned. Sara har aftalt med ham, at han skal mødes med brugerne af
hellestederne, så de kan fortælle ham, hvor de gerne vil have hellesteder.
SAND Sydfyn bliver nok en del af et projekt, Forsorgsmuseet har fået penge til. Det drejer sig om at få
socialt udsatte lært at formidle sin egen historie.
Fra bænk til boliggruppen og SAND Sydfyn vil gerne holde et møde med Svendborgs borgmester om
hvordan man kan lave nogle alternative boliger.
Storstrøm: Robert er her i stedet for Jonas.
Robert og en anden fra udvalget skal holde et hvervemøde i deres udvalg, for at få nogle nye folk ind i
udvalget.
Robert sidder i brugerrådet på varmestuen i Næstved og han sidder også i udsatterådet. Robert har været
med i SAND i mange år selvom han ikke altid har været lige aktiv.
Natherberget har brug for at blive opdelt, siger han, så mænd og kvinder sover hver for sig. Der er 8
pladser. Det kører generelt ikke så godt for det natherberg, mener Robert. Det kæmper han lidt for at lave
om på.
Vestjylland: Leif synes der er travlt lige nu. Han sidder i ansættelsesudvalget i Skovvang. Der er blevet ansat
30 mennesker bl.a. til det udekørende team.
De skal have deres årlige sportsdag på Skovvang d. 28. august. Om ca. 14 dage skal udvalget til Møltrup
sammen med Nancy og Tobias. De skal til Struer i næste uge og til Borgerskolen i Lemvig senere. De har
også planlagt at tage til Kulturmøde på Mors sidst i august.
Formanden: Christina synes, der har været rigtig travlt mens sekretariatet har holdt lukket. Hun har savnet
noget juridisk sparring, mens de ansatte har været på ferie.
Christina har været i medierne angående balladen på Klostertorvet i Århus. Tiggerloven er også kommet op
igen. Det er Christina lidt træt af. Hun synes, vi har talt nok om det.
Christina er næstformand i rådet og har i den egenskab kommenteret manglen på socialsygeplejersker.
Både Rådet og SAND vil gerne have flere socialsygeplejersker.
Christina fortæller at Århus misbrugscenter, sammen med Esbjerg og Odense, er de dårligste centre i
landet. Der er rigtig mange sager derfra, der handler om at man straffer folk ved ikke at give dem deres
medicin. (straffes på deres medicin). Brugerne bliver ikke inddraget.
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Christina har sendt 18 sager afsted. Hun ved også, at embedslægen har sendt klager. Det har ført til, at en
overlæge fra misbrugscenteret er blevet fyret. Det har givet en meget bedre stemning på stedet. Den ene
afdelingsleder har kontaktet Christina, fordi de vil holde en del brugermøder den kommende tid. De vil
gerne have genopbygget tilliden til stedet.
Den anden afdelingsleder vil gerne have Christina med ud og snakke med brugerne. Hun vil gerne have
udvidet deres heroinprojekt (statsheroin) til at også at omfatte rygeheroin. Der har været nogle problemer i
forsøget. F.eks. har der været folk på metadon uden sidemisbrug, der har fået tilbud om at komme på fri
heroin. Det skal selvfølgelig kun være ”gamle” aktive heroinmisbrugere, der ikke kan komme ud af
misbruget, der skal være med i projektet.
Christina har også talt med Socialministeren om, hvor vidt hun måtte bruge Christinas historie i ministerens
åbningstale på Brugernes Bazar.
Christina holdt åbningstale ved åbningen af Fixerummet. Hun blev ret provokeret af en tidligere talere, der
hele tiden kaldte brugerne for ”svage”. Vreden brugte hun til at affyre en god tale om, at hvis brugerne af
Fixerummet var så svage, var de her sgu ikke længere. Man er stærk, hvis man overlever som narkoman.
Ask fortæller at DR har sat fokus på det, de betegner som ”normale hjemløse”. Det er boligløse mænd i
alderen 40 - 55, som henvender sig til herberger. De har ikke store misbrugsproblemer, sociale problemer
eller psykiske problemer. Men er jo heller ikke helt selvkørende siden de henvender sig. Ask har udtalt sig
til P4 og P1, og Kim Bækmand fra SAND Hovedstaden har været i P4 og har fået sin historie på DRs
hjemmeside. Ask har bl.a. sagt at vores erfaring er, at man får psykiske problemer og typisk også
misbrugsproblemer af at leve på gaden. Derfor skal kommunen have større mulighed for at sætte ind med
hjælp tidligere, f.eks. anvise en lejlighed. Det er der nogle hjemløse der har misforstået og har udtalt, at
SAND mener at alle hjemløse på gaden er psykisk syge og misbrugere. Hvis nogen møder dem, må de gerne
forklare dem, at pointen er at folk ikke skal ende på gaden. De skal have tidligt hjælp for at undgå en social
deroute.
3. Folkemøde. Skal SAND deltage næste år? Hvis ”ja”, hvad er den økonomiske ramme og hvordan
vil vi gerne bo?

Christina minder os om det vi snakkede om ved sidste møde. Bl.a. snakkede vi om problemer med HF
samarbejdet.
Overordnet var det et rigtig godt Folkemøde, hvor vi fik skabt nogle gode kontakter. Vi er enige om at vi
skal på Folkemøde i 2019.
Ift. HF giver det nogle problemer at have stand med dem/bo med dem. Vi har to forskellige tilgange til,
hvordan vi gør tingene og hvilke regler der er for f.eks. alkohol. De er mere løse i deres tolkning af reglerne.
Vi er også mere politisk aktive end HF.
Svamp foreslår, at vi stadig samarbejder med dem, men ikke har stand sammen med dem eller bor sammen
med dem.
Christina siger, at der er nogle campingpladser i nærheden, som man kan bo på. Det vil være rart at bo
sådan et sted. Sommerhuse ligger ofte langt fra Allinge. Det sommerhus vi havde i år, lå dog relativt tæt på.
Der er nogen, der gerne vil være tæt på og kunne feste på pladsen om aftenen. Der skal ikke være for langt
hjem. Det kan også være, man kan slå nogle telte op ved huset.
Christina har behov for, at vi har et sted hvor hun kan trække sig tilbage til.
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Der er flere der foreslår, at vi laver en ryste-sammen fest med HF før vi tager til Bornholm.
Transport kan være sammen med HF.
Vi bor for os selv.
Vi har vores egen stand.
Vi kan lave events sammen med HF.
Svamp foreslår at vi tager over Køge frem for over Sverige.
Vi budgetterer med kr. 80.000, som i år. Det kan gå op til 100.000, hvis det viser sig at det er meget dyrere
at bo selv og at have egen stand.
4.

Merchandise til folk, der vil støtte os. Punkt fra sidste møde, vi aftalte at tale videre om. Tobias og
Sofie har dog ikke fået lavet et oplæg, så efter eventuelle nye input fra bestyrelsen, skubber vi det
til næste møde.

Vi hopper helt over punktet og gemmer det til næste gang.
5.

Hvilke aktiviteter har SAND i kalenderen det næste halve år, og hvad skal de indeholde? En
drøftelse af bl.a. Brugernes Bazar og Hjemløsedagen.

Ask deler en kalender ud for det næste halvår.
Ud over de ting der her er nævnt, kommer der et arrangement – formentlig en form for konference - som
grønlændergruppen laver. Det kommer formentligt til at ligge i november.
Brugernes Bazar har temaet ”udsat i systemet”. Vi tænker at genbruge noget af det vi havde med på EMIN
turen på Bazaren. Det er fattigdomsfælden, hvor man lægger et budget for en hjemløs og sammenligner
det med en almindelig danskers eller måske en ministers. Vi laver også en tombola, hvor man kun kan vinde
en bar røv at trutte i.
Kan vi på en eller anden måde få fokus på den retssag, der ligger to dage efter BB? Lidt reklame for vores
event måske, foreslås det…
Carsten opfordrer til, at vi er i bedre tid med julekampagnen. Sidste år var der kun en uge fra man modtog
kravlenisserne til de skulle uddeles. Og udvalgene skulle finde folk til at uddele dem og finde et godt sted at
gøre det. Og det kan åbenbart ikke gøres på forhånd konkluderer referenten.
Rani omtaler et brugerinitiativ mod ghettoudspil. Der er en demonstration d. 29. september i Kbh. Det er
”Almen modstand”, der afholder den. De har en Facebookgruppe.
På vores fælles SAND møde kan vi måske få fokus på ”overvågning af hjemløse”, at de skal skrive hvor de
præcist har sovet. Johanne fra Århus har fået noget til at ske ift. at hjemløse ikke skal stå meget præcist til
regnskab for hvor de har sovet.
Christina synes vi skal have fokus på, at der er fuldt optaget på alle forsorgshjem. Fåborg-Midtfyn kommune
sender folk til Svendborg. Århus kommune laver et hjemløseherberg, hvor der er plads til 12. Der skal
bruges 10 gange så mange eller mere til.
Svamp foreslår, at vi stiller spørgsmålet: Hvornår er nok nok? Og så spørger om, hvorfor der ikke er
forsorgshjemspladser nok.
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Christina siger, at folk med leverbetændelse fra i dag kan få en leverbetændelsesbehandling. Anja fra
Brugernes Akademi holder foredrag om ”C’ern” (hepatitis C). Hun kan komme til vores fælles SAND og
fortælle om denne mulighed. Hun har fået den gamle fixelance fra Københavns Kommune og er god til at
holde foredrag.
6. Hus Forbi har generalforsamling d. 27. september. Hvem stiller vi op? Jens Vestergaard, som
allerede sidder i HF’s bestyrelse vil gerne genopstille.

Christina sidder i HFs bestyrelse. Hun blev valgt for to år sidste år og er derfor ikke på valg i år. Christina
synes, det har været rigtigt svært at sidde i bestyrelsen. Hun har nogle gange følt, at hun har skullet lyve.
Der har været eksempler på, at bestyrelsen har besluttet noget, og der så er meldt noget andet ud fra
ledelsens side end det der er besluttet. Hun har følt sig splittet: skulle hun undsige ledelsen og være tro
imod beslutningen eller støtte op om udmeldingen? Hvis hun bliver spurgt, fortæller hun hvad der er
besluttet. Dem der stiller op nu, skal kunne stå op og sige noget på brugernes vegne, eller hvis der er noget
de utilfredse med.
Hun har brug for, at der er flere end hende, der kan sige fra.
Jens Vestergaard har siddet i den sidste periode for SAND. Han vil gerne genopstilles. Jens præsenterer sig
altid som Jens fra SAND og HF, og han kommer til alle møderne.
Jakob Vang fra Østjylland, Gerth fra Fyn og Kim Allan fra København vil gerne stille op.
Vi opstiller Jakob og Jens til bestyrelsesposten og Kim Allan og Gerth til suppleantlisten. Den af Jens og
Jakob, der ikke bliver valgt, kommer også på suppleantlisten.
7. Hjemløseprisen. Hvem indstiller SAND til prisen, der overrækkes på Hjemløsedagen d. 17.
oktober? Temaet er ’mangfoldighed’.

SAND Hovedstaden stiller forslag om Thomas Sørensen fra Hjemløseenheden i Kbh. Det kunne også
være Michael fra Morgencafeen. Ove fra Værestedet nævnes også.
Rani nævner Maria Bentzon fra Nykøbing Falster, Kirkens korshær.
Der er også Forsorgsmuseet i Svendborg, der har sat fokus på hjemløshed. De har også mange hjemløse
ansatte, der drikker morgenkaffe med akademikere.
Hvis der er nogen der har flere forslag, skriver de til Ask. Han vil også gerne have begrundelser for
indstillingerne. Ask siger at der egentlig har været deadline for indstillinger, men at
hjemløsedagsforeningen ikke kører helt som den skal, så deadline er udskudt.
Ask siger, at vi gerne må komme med flere indstillinger. Der er nedsat en komité i
hjemløsedagsforeningen, der beslutter hvem der skal have prisen. De kan jo bare tage stilling ud fra alle
vores forslag, mener han.
8.

Peer projektet. Martin Berthelsen har trukket sig fra SAND. Det sætter peer projektet lidt svagere.
(informationspunkt, Ask).

Vi skyder punktet til næste møde.
9.

Evt.

Stellan foreslår at vi skal have et kursus i SAND med Naloxonbehandling. Ask undersøger om vi kan lave
et kursus for SAND folk.
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