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From: Eva Riedel
To: Steen Rosenquist; Kalle
Subject: Forslag til referat fra en stiftende generalforsamling i HELLEBRO
Date: 26. marts 2015 16:46:13
Attachments: Oplæg til Referat fra den stiftende generalforsamling for foreningen Hellebro.docx


Kære begge to,
 
Så nu skal vi i gang. Vi har fået OK fra kommunen, og kan i princippet åben HELLEBRO, når vi vil.
 
Jeg har lavet et FORSLAG til et referat fra den stiftende generalforsamling (som vi skal have) og
forslag til vedtægter, som jeg meget gerne vil bede jer se på, så vi kan blive enige og få det
formelle på plads.
 
Steen, du og jeg har en aftale i morgen eftermiddag – den holder vi fast i J
 
Kalle, kan vi evt. tale sammen mandag inden mødet kl. 16? Måske i løbet af weekenden? Vi kan
så evt alle tre mødes lidt tidligere før mødet på mandag kl. 16??
 
Knus
Eva
 
 
 
Eva Riedel
Head of Communication & Marketing 
Aberdeen Asset Management PLC
Tel: +45 33 44 4098 | Fax: +45 33 44 4001 
aberdeen-asset.com
Find out how aspects of everyday life embody our philosophy at Aberdeen
simplyaberdeen.com


This email and any attachment are confidential and may contain privileged and
copyright information. It is intended solely for the addressee. If you are not the
intended recipient, please notify the sender immediately and delete this email. In
accordance with good business practice and applicable regulations, all electronic
communications with the Aberdeen Asset Management Group of companies may
be monitored and retained. Aberdeen Asset Management PLC, Company Number:
SC82015, Registered Office: Ten Queen's Terrace, Aberdeen AB10 1YG Scotland. 
For further information please visit our website: http://www.aberdeen-asset.com
and www.aberdeen-asset.com/aam.nsf/AAM/privacy.
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Referat fra den stiftende generalforsamling for foreningen HELLEBRO – Helle for unge hjemløse på Ellebro, den XX. XXX 2015:


 


 


Dagsorden:


 


 1)	Valg af dirigent 


 2)	Valg af referent 


 3)	Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse 


 4)	Forslag til vedtægter 


 5)	Forslag til kontingent


 6)	Udpegning af formand for bestyrelsen 


 7)	Valg af foreningens bestyrelse 


 8)	Valg af revisor 


 9)	Eventuelt


 


Ad 1:


Som dirigent valgtes Eva Riedel.


 


Ad 2: 


Som referent valgtes Eva Riedel.


 


Ad 3:


Antallet af unge hjemløse er markant stigende. 


Som konsekvens heraf ønsker foreningen at  skabe en platform for frivillige, hjælpeorganisationer, Københavns kommune, Aberdeen og andre interessenter, for at hjælpe unge hjemløse på Haydnsvej 2, 3.sal. HELLEBRO er et værested/aktivitetshus med udstrakt brugerindflydelse og plads til op til 150 brugere. 


Aberdeen, er udlejer af lejemålet, og har doneret 2 års lejefrihed fra marts 2015- marts 2017. Indenfor denne periode skal foreningen arbejde på at skabe en selvbærende økonomi baseret på fondsmidler til den fælles drift og til de enkelte aktiviteter.


 


Ad 4:


Foreningens vedtægter blev godkendt.


 


Ad 5:


Forsamlingen fastsatte kontingentet til kr. 100 årligt for et medlemskab af foreningen.


 


Ad 6:


Eva Riedel blev af Aberdeen Asset Management A/S udpeget som formand for bestyrelsen.


 


Som menige medlemmer af bestyrelsen valgtes ved skriftlig afstemning:


 


 **


 


Som suppleanter:


 


 **


 


Ad 7:


 **, valgt som revisor.


 


Ad 8:


 Intet.














  












Vedtægter for foreningen HELLEBRO


 


§ 1. Navn og tilhørsforhold


Foreningens navn er: HELLEBRO – Helle for unge hjemløse på Ellebro


 


Foreningens hjemsted er Københavns Kommune


 


§ 2. Formål


 


Foreningen HELLEBRO ønsker at støtte og fremme [*].


 


§ 3. Organisation


 


Foreningen HELLEBROS overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis.


 


Formanden for foreningen udpeges af Aberdeen Asset Management A/S. Ved foreningens stiftelse har Aberdeen Asset Management A/S udpeget Eva Riedel som formand. Aberdeen Asset Management kan ved meddelelse til den øvrige bestyrelse udskifte formanden.


 


Ud over formanden består bestyrelsen af et medlem fra SAND og et medlem fra Gaderummet og to menige medlemmer som vælges af generalforsamlingen. 





Generalforsamlingen vælger herudover:


 • 2 suppleanter for de menige medlemmer af bestyrelsen


 • 1 revisor


 


Valg af bestyrelsens menige medlemmer sker for en periode på 2 år. Revisor og suppleanter er på valg hvert år.


 


§ 4. Generalforsamlingen


 


Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel gennem foreningens eget blad, ved brev eller annoncering i dagspressen.


Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. 


Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:


 


 1. Valg af dirigent


 2. Formandens beretning


 3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent


 4. Indkomne forslag. (Forslag skal være modtaget på sekretariatet senest en uge før generalforsamlingen).


 5. Valg (Jf. § 3)


 6. Eventuelt


 


§ 5. Foreningens HELLEBROS bestyrelse


 


Foreningen HELLEBROS daglige ledelse forestås af bestyrelsen (Jf. § 3).


Bestyrelsens formand er udpeget af Aberdeen Asset Management A/S, og de øvrige medlemmer af bestyrelsen konstituerer sig selv som næstformand og kasserer. Bestyrelsen uddelegerer den daglige drift til en daglig leder. 


Bestyrelsen udarbejder husregler, regnskab og budget.


 


Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


 


Bestyrelsen kan sammensætte samarbejdsgrupper af medlemmer, der kan fungere som idéudviklingsforum for foreningen.


 


Tegningsret for foreningen har formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.








 § 6. Medlemskab


 


Som medlem kan enhver optages, som har interesse i at støtte foreningens formål. Medlemskab er bindende for et år ad gangen.


 


§ 7. Kontingent/finansiering


 


De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.


 


Foreningen HELLEBRO søges herudover finansieret ved sponsorstøtte samt bidrag for offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og private personer.


 


§ 8. Vedtægtsændringer


 


Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens fremmødte medlemmer samt godkendelse fra Aberdeen Asset Management A/S.


 


§ 9. Ekstraordinær generalforsamling


 


Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det.


 


Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.


 


Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §4.


 


Dagsorden skal motiveres.


 


§ 10. Regnskab


 


Regnskabsåret for Foreningen HELLEBRO er kalenderåret.


 


§ 11. Opløsning


 


Opløsning af foreningen kræver godkendelse fra Aberdeen Asset Management A/S samt et flertal på ¾ af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.


 


Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.


 


Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål.


 


 


Foreningen HELLEBRO er stiftet på generalforsamling afholdt den xx. xxx 2015.


 


 


 


 (Bestyrelsesmedlemmernes underskrifter)


 


 










From: Eva Riedel
To: Steen Rosenquist; Kalle
Subject: Forslag til referat fra en stiftende generalforsamling i HELLEBRO
Date: 26. marts 2015 16:46:13
Attachments: Oplæg til Referat fra den stiftende generalforsamling for foreningen Hellebro.docx


Kære begge to,
 
Så nu skal vi i gang. Vi har fået OK fra kommunen, og kan i princippet åben HELLEBRO, når vi vil.
 
Jeg har lavet et FORSLAG til et referat fra den stiftende generalforsamling (som vi skal have) og
forslag til vedtægter, som jeg meget gerne vil bede jer se på, så vi kan blive enige og få det
formelle på plads.
 
Steen, du og jeg har en aftale i morgen eftermiddag – den holder vi fast i J
 
Kalle, kan vi evt. tale sammen mandag inden mødet kl. 16? Måske i løbet af weekenden? Vi kan
så evt alle tre mødes lidt tidligere før mødet på mandag kl. 16??
 
Knus
Eva
 
 
 
Eva Riedel
Head of Communication & Marketing 
Aberdeen Asset Management PLC
Tel: +45 33 44 4098 | Fax: +45 33 44 4001 
aberdeen-asset.com
Find out how aspects of everyday life embody our philosophy at Aberdeen
simplyaberdeen.com
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intended recipient, please notify the sender immediately and delete this email. In
accordance with good business practice and applicable regulations, all electronic
communications with the Aberdeen Asset Management Group of companies may
be monitored and retained. Aberdeen Asset Management PLC, Company Number:
SC82015, Registered Office: Ten Queen's Terrace, Aberdeen AB10 1YG Scotland. 
For further information please visit our website: http://www.aberdeen-asset.com
and www.aberdeen-asset.com/aam.nsf/AAM/privacy.
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Referat fra den stiftende generalforsamling for foreningen HELLEBRO – Helle for unge hjemløse på Ellebro, den XX. XXX 2015:


 


 


Dagsorden:


 


 1)	Valg af dirigent 


 2)	Valg af referent 


 3)	Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse 


 4)	Forslag til vedtægter 


 5)	Forslag til kontingent


 6)	Udpegning af formand for bestyrelsen 


 7)	Valg af foreningens bestyrelse 


 8)	Valg af revisor 


 9)	Eventuelt


 


Ad 1:


Som dirigent valgtes Eva Riedel.


 


Ad 2: 


Som referent valgtes Eva Riedel.


 


Ad 3:


Antallet af unge hjemløse er markant stigende. 


Som konsekvens heraf ønsker foreningen at  skabe en platform for frivillige, hjælpeorganisationer, Københavns kommune, Aberdeen og andre interessenter, for at hjælpe unge hjemløse på Haydnsvej 2, 3.sal. HELLEBRO er et værested/aktivitetshus med udstrakt brugerindflydelse og plads til op til 150 brugere. 


Aberdeen, er udlejer af lejemålet, og har doneret 2 års lejefrihed fra marts 2015- marts 2017. Indenfor denne periode skal foreningen arbejde på at skabe en selvbærende økonomi baseret på fondsmidler til den fælles drift og til de enkelte aktiviteter.


 


Ad 4:


Foreningens vedtægter blev godkendt.


 


Ad 5:


Forsamlingen fastsatte kontingentet til kr. 100 årligt for et medlemskab af foreningen.


 


Ad 6:


Eva Riedel blev af Aberdeen Asset Management A/S udpeget som formand for bestyrelsen.


 


Som menige medlemmer af bestyrelsen valgtes ved skriftlig afstemning:


 


 **


 


Som suppleanter:


 


 **


 


Ad 7:


 **, valgt som revisor.


 


Ad 8:


 Intet.














  












Vedtægter for foreningen HELLEBRO


 


§ 1. Navn og tilhørsforhold


Foreningens navn er: HELLEBRO – Helle for unge hjemløse på Ellebro


 


Foreningens hjemsted er Københavns Kommune


 


§ 2. Formål


 


Foreningen HELLEBRO ønsker at støtte og fremme [*].


 


§ 3. Organisation


 


Foreningen HELLEBROS overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis.


 


Formanden for foreningen udpeges af Aberdeen Asset Management A/S. Ved foreningens stiftelse har Aberdeen Asset Management A/S udpeget Eva Riedel som formand. Aberdeen Asset Management kan ved meddelelse til den øvrige bestyrelse udskifte formanden.


 


Ud over formanden består bestyrelsen af et medlem fra SAND og et medlem fra Gaderummet og to menige medlemmer som vælges af generalforsamlingen. 





Generalforsamlingen vælger herudover:


 • 2 suppleanter for de menige medlemmer af bestyrelsen


 • 1 revisor


 


Valg af bestyrelsens menige medlemmer sker for en periode på 2 år. Revisor og suppleanter er på valg hvert år.


 


§ 4. Generalforsamlingen


 


Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel gennem foreningens eget blad, ved brev eller annoncering i dagspressen.


Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. 


Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:


 


 1. Valg af dirigent


 2. Formandens beretning


 3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent


 4. Indkomne forslag. (Forslag skal være modtaget på sekretariatet senest en uge før generalforsamlingen).


 5. Valg (Jf. § 3)


 6. Eventuelt


 


§ 5. Foreningens HELLEBROS bestyrelse


 


Foreningen HELLEBROS daglige ledelse forestås af bestyrelsen (Jf. § 3).


Bestyrelsens formand er udpeget af Aberdeen Asset Management A/S, og de øvrige medlemmer af bestyrelsen konstituerer sig selv som næstformand og kasserer. Bestyrelsen uddelegerer den daglige drift til en daglig leder. 


Bestyrelsen udarbejder husregler, regnskab og budget.


 


Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


 


Bestyrelsen kan sammensætte samarbejdsgrupper af medlemmer, der kan fungere som idéudviklingsforum for foreningen.


 


Tegningsret for foreningen har formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.








 § 6. Medlemskab


 


Som medlem kan enhver optages, som har interesse i at støtte foreningens formål. Medlemskab er bindende for et år ad gangen.


 


§ 7. Kontingent/finansiering


 


De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.


 


Foreningen HELLEBRO søges herudover finansieret ved sponsorstøtte samt bidrag for offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og private personer.


 


§ 8. Vedtægtsændringer


 


Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens fremmødte medlemmer samt godkendelse fra Aberdeen Asset Management A/S.


 


§ 9. Ekstraordinær generalforsamling


 


Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det.


 


Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.


 


Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §4.


 


Dagsorden skal motiveres.


 


§ 10. Regnskab


 


Regnskabsåret for Foreningen HELLEBRO er kalenderåret.


 


§ 11. Opløsning


 


Opløsning af foreningen kræver godkendelse fra Aberdeen Asset Management A/S samt et flertal på ¾ af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.


 


Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.


 


Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål.


 


 


Foreningen HELLEBRO er stiftet på generalforsamling afholdt den xx. xxx 2015.


 


 


 


 (Bestyrelsesmedlemmernes underskrifter)


 


 










From: Eva Riedel
To: "Anders Folmer Buhelt"; "andreaboel@yahoo.dk"; "Anne Kirkegaard"; "bentk@kofoedsskole.dk";


"bs18@sof.kk.dk"; "Dorte Glad"; "Herfra og Videre"; "Jacob Krarup"; "Jakob Vibild"; "Kalle"; "Ninna
Hoegh"; "Rene Nielsen"; "robert@kofoedsskole.dk"; "Thea Hass"; "Thomas Mølgaard Andersen"; "Tine
Vesterberg"; "dannielmo@gmail.com"


Subject: HELLEBRO
Start: 22. januar 2015 10:00:00
End: 22. januar 2015 12:00:00
Location: Awaiting room booking location


Så er vi kommet lidt længere ind i januar end jeg havde regnet med inden i hørte fra mig igen. 
 
Der er sket en del, dels har vi nu modtaget byggetilladelsen fra Københavns kommune, så vi principielt kan åbne, når vi vil!
Håndværkerne er i fuld gang. Dels har vi valgt et navn, HELLEBRO: Helle for unge hjemløse på Ellebro. 
 
Vores første fundraising event løber af stablen den 29. januar kl. 20, Christianias Børneteater, hvor Danni Elmo giver en gratis
koncert og præsentere hans sang ”Gadebarn” som han har skrevet og lavet til vores formål. Vi har skabt en Facebook side,
HELLEBRO, og en begivenhedsside ”Gadebarn”, hvor I meget gerne må ”like” og tilmelde jer!
 
Dels har jeg haft møde med Socialforvaltningen, der gav tilsagn til, at Hjemløseenheden meget gerne ville bruge HELLEBRO som
platform sammen med os alle sammen. Med hensyn til at rejse midler i KK, er sagen nu sendt videre politisk, og vi venter på at
de vender tilbage med et (positivt) svar. Endelig har jeg sendt Realdania en fondsansøgning. 
 
Og endelig har vi fået en del møbler fra Hotel Hvide Sande, som leveres på fredag.
 
Nu er det tid til at mødes så vi kan komme videre
 
Jeg foreslår, at vi mødes hos Aberdeen, Strandvejen 58, 2900 Hellerup, torsdag den 22. januar 2015 kl. 10.00!
 
Med det formål helt formelt at stifte en forening, HELLEBRO, samle ideer og planlægge, hvordan vi kommer videre. 
 
I må meget gerne gøre jer nogle overvejelser over, hvormange tidsressourcer I vil kunne investere til en nødvagtplan (indtil vi får
midler til en daglig leder) og melde tilbage om I kan deltage den dag. 
 
 


This email and any attachment are confidential and may contain privileged and copyright information. It is intended solely for the
addressee. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately and delete this email. In accordance with
good business practice and applicable regulations, all electronic communications with the Aberdeen Asset Management Group of
companies may be monitored and retained. Aberdeen Asset Management PLC, Company Number: SC82015, Registered Office:
Ten Queen's Terrace, Aberdeen AB10 1YG Scotland. 
For further information please visit our website: http://www.aberdeen-asset.com and www.aberdeen-
asset.com/aam.nsf/AAM/privacy.
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From: Tine Vesterbøg
To: Anders Sørensen; Eva Riedel
Cc: Kalle Birck-Madsen; Allan Petersen; andreaboel@yahoo.dk; Anine Gaderummet; Anna Furbo REwitz ADHD


foreningen; Anne Kirkegaard; bentk@kofoedsskole.dk; Bibi Agger; bs18@sof.kk.dk; Cornelius LAP KBH
Rigtig; Danni; David Meier; Dorte Glad; Gretchen Gaderummet; Herfra og Videre; Jens Vesterg?rd, SAND;
Lau Jeppesen; Maj-britt R?dmandsgade; Ninna Hoegh; Rene Nielsen; Richardt Aamand;
robert@kofoedsskole.dk; Steen Rosenquist; Tore Vendelhaven; U Turn K?benhavns Kommune;
nomadmand


Subject: SV: SV: HUSORDEN for HELLEBRO 3.je
Date: 7. april 2015 16:01:25
Attachments: image001.png


Kære alle,
 
Anne og jeg har desværre ikke mulighed for at deltage i dagens møde, da vi pga. den korte
tidsfrist ikke har kunne nå at få det til at passe med vores kalendere. Vi ser frem til at høre om
dagens møde.
 
Bedste hilsner
 
Anne og Tine
 
Gadeplansmedarbejdere i Ungeprojektet
 
 


Ravnsborggade 2-4, 3. sal
2200 København
Mobil: +45 53 70 02 55
www.udenfor.dk
 
Fonden projekt UDENFOR kombinerer gadeplansarbejde med forskning i hjemløshed og udstødelse.
Husk du kan støtte vores arbejde via sms. Send "UDENFOR" til 1231, så giver du 150 kr. + alm. SMS-takst
til vores hjælpearbejde
 
 
 


Fra: Anders Sørensen [mailto:ANS@weshelter.dk] 
Sendt: 7. april 2015 15:49
Til: Eva Riedel
Cc: Kalle Birck-Madsen; Allan Petersen; Anders Sørensen; andreaboel@yahoo.dk; Anine
Gaderummet; Anna Furbo REwitz ADHD foreningen; Anne Kirkegaard; bentk@kofoedsskole.dk;
Bibi Agger; bs18@sof.kk.dk; Cornelius LAP KBH Rigtig; Danni; David Meier; Dorte Glad; Gretchen
Gaderummet; Herfra og Videre; Jens Vesterg?rd, SAND; Lau Jeppesen; Maj-britt R?dmandsgade;
Ninna Hoegh; Rene Nielsen; Richardt Aamand; robert@kofoedsskole.dk; Steen Rosenquist; Tine
Vesterbøg; Tore Vendelhaven; U Turn K?benhavns Kommune; nomadmand
Emne: Re: SV: HUSORDEN for HELLEBRO 3.je
 
Kære alle 
Ked af at måtte melde afbud i dag. Sidder i bestyrelsesmøde hele aftenen!
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Ønsker jer et godt møde. 
Anders 
WeShelter 


Sendt fra min iPhone


Den 7 Apr 2015 kl. 12:55 skrev Eva Riedel <eva.riedel@aberdeen-asset.com>:


Kære alle
Og her er indlæg fra Allan, Vi-gør.


Eva


Sent with Good (www.good.com)


-----Original Message-----
From: Eva Riedel
Sent: Tuesday, April 07, 2015 09:34 AM GMT Standard Time
To: 'Kalle Birck-Madsen'; 'Allan Petersen'; 'Anders S?rensen Weshelter';
'andreaboel@yahoo.dk'; 'Anine Gaderummet'; 'Anna Furbo REwitz ADHD
foreningen'; 'Anne Kirkegaard'; 'bentk@kofoedsskole.dk'; 'Bibi Andersen';
'bs18@sof.kk.dk'; 'Cornelius LAP KBH Rigtig'; 'Danni'; 'David Meier'; 'Dorte
Glad'; 'Gretchen Gaderummet'; 'Herfra og Videre'; 'Jens Vesterg?rd, SAND';
'Lau Jeppesen'; 'Maj-britt R?dmandsgade'; 'Ninna Hoegh'; 'Rene Nielsen';
'Richardt Aamand'; 'robert@kofoedsskole.dk'; 'Steen Rosenquist'; 'Tine
Vesterberg'; 'Tore Vendelhaven'; 'U Turn K?benhavns Kommune'
Cc: 'nomadmand'
Subject: SV: HUSORDEN for HELLEBRO 3.je


Kære alle,
Her er forslag fra Richardt Engelbrecht.


Glæder mig til at se jer i eftermiddag.


Eva


Husregler


Indtagelse af stoffer eller alkohol, kan medføre bortvisning eller advarsel.


Besiddelse af stemningsændrende stoffer af en hver art,
kan medføre bortvisning eller advarsel.


Udøvelse af vold eller trusler herom, kan medføre øjeblikkelig bortvisning.


Rygning er kun tilladt i afmærkede områder.
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Spil om penge er ikke tilladt.


Udlån af penge eller andre effekter, mellem brugere. Er på eget ansvar.


Oprydning er et fælles ansvar, det er brugernes samt de frivilliges opgave at
holde god orden.


Mobiltelefoner, kan oplades i aflåst rum. Og bør kun benyttes uden gene for
omgivelserne.


Walkmen og andre musikapparater, kan benyttes i stillerum eller
afslapningsrum.


Overtrædelse af ”husregler” vil medføre advarsel eller påtale herom.
Brud på ”husregler” gentagende gange, vil medføre bortvisning.


Det er brugernes egen opgave og ansvar, i samarbejde med de frivillige, at
udvis respekt og hensyn overfor sig selv og omgivelserne.


Forslag til arbejdsgang på Hellebro.


Der bør være min 2 frivillige på vagt samtidigt.
Adgangsnøgler, bør nummerres og underskrift på udlevering af disse.
En gæstebog bør ligge fremme, i stedet for ris og ros kasse.
En notesbog, bør være aflåst til de frivillige. Efter endt vagt eller hændelser,
bør der noteres i denne i samvær af de vagthavende frivillige.
Selvsamme notesbog, bør læses af ny vagthavende frivillige for at være
opdaterede af evt. Hændelser fra forrige vagt.


Disse forslag er kun forslag.


Sent with Good (www.good.com)


-----Original Message-----
From: Kalle Birck-Madsen [kallebm@mail.dk]
Sent: Tuesday, April 07, 2015 09:11 AM GMT Standard Time
To: Eva Riedel; 'Allan Petersen'; 'Anders S?rensen Weshelter';
'andreaboel@yahoo.dk'; 'Anine Gaderummet'; 'Anna Furbo REwitz ADHD
foreningen'; 'Anne Kirkegaard'; 'bentk@kofoedsskole.dk'; 'Bibi Andersen';
'bs18@sof.kk.dk'; 'Cornelius LAP KBH Rigtig'; 'Danni'; 'David Meier'; 'Dorte
Glad'; 'Gretchen Gaderummet'; 'Herfra og Videre'; 'Jens Vesterg?rd, SAND';
'Lau Jeppesen'; 'Maj-britt R?dmandsgade'; 'Ninna Hoegh'; 'Rene Nielsen';
'Richardt Aamand'; 'robert@kofoedsskole.dk'; 'Steen Rosenquist'; 'Tine
Vesterberg'; 'Tore Vendelhaven'; 'U Turn K?benhavns Kommune'
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Cc: 'nomadmand'
Subject: HUSORDEN for HELLEBRO 3.je


Nedenfor et forslag til husorden for Hellebro 3.je.


Kan jeg nå det inden mødet i dag tirsdag kl.16 ude i Hellebro, sender jeg
også nogle tdiligere overvejelse over målgruppe, finansieringsmuligheder og
succeskriterier.
Håber vi alle ses til mødet.
Kalle
Gaderummet


HUSORDEN for HELLEBRO 3.je
Forslag markeret med gult
Alt andet er rundbordssamtale med mig selv.
 
 
Enhver husorden er altid foreløbig. Den forandrer sig, uddybes og præciseres
gennem, hvad et hus møder af nye opgaver og problemer, og hvordan disse
bedst kan takles, på kort sigt og på lang sigt, både overfor opdragsgivere,
støtter og brugere.
Nedenstående er et forsøg på formuleringer på områderne af rygning, alkohol
og adfærd.
 
De er ikke uvildigt skrevne. De differentierer, så alle kan føle sig velkomne i
huset, i hvert fald til en start. Så er det også muligt senere, at skrive
forandrende forbedringer ind, efterhånden som ting kommer til at udvikle sig
gennem praksis.
 
De er skrevet på baggrund af, at huset med sit formål om ”støtte til unge
hjemløse”, og at frivillig aktivitet og brugerindflydelse skal være bærende, at
det så skal være muligt, for alle mulige forskellige mennesker, der vil deltage
og bidrage, at disse også kan føle sig hjemme og ikke kun være gæst i
fremmed hjem, i hvert fald til en start.
 
Senere vil husordenen selv invitere til huset, altså hvis der foregår noget
praktisk af værdi for mig, med det miljø husordenen har bygget op?   
 
 
ALKOHOL
Øl og vin og er ikke bandlyst i huset. Skal kun nydes ved lejlighed, med
måde og i respekt for andre.
 
RYGNING.
Respekt for ikke rygere. Rygere henvises til aftalte rum i huset, eller til at gå
udenfor og trække luft.
 
ADFÆRD
Ved gentagne disrespekterende og truende adfærd, meddeler huset karantæne.
Huset accepterer ikke hårde stoffer eller ikke-ordineret medicin, tyvekoster
og hælervarer.
 
 







I ingen af ovenstående tre punkter, er der præciseret nogen procedure, i
tilfældet et problem. Eller hvordan det optræder, lokaliseres og kan håndteres.
Det må videre omtanke med praksis i huset, kunne gøre. I en husorden ligger
også, hvilke brugere i målgruppen af unge hjemløse, der vil kunne bruge
huset, gøre det og blive en aktiv part – eller vælge det fra. Det samme gælder
for frivillige.
 
Som den for start-pennen på husordenen, vil jeg sige, at det er bedst at få det
hele og væsentlige med fra starten, når noget skal gøres levedygtigt. Og det
kan være ganske svært, når det skal formuleres i enkelte små punkter.
 
Man kan til sin afklaring, lave en lakmusprøve på ovenstående husorden og
dens tre punkter, og hvis ikke man har en egen forhånden, så fx ud fra
Buddha, hvor den ”største fejltagelse, man kan begå, det er forenklingen”.
Dvs. til spørgsmålet om noget i husordenen er kogt ned til en ikke brugbar
praktisk rettesnor, ikke bare for nuværende, men også for kommende
udvikling, at starte sådan, med de formulering der er valgt!?
 
Det er nemt at forestille sig sine egne intenderede regler med huset ført helt
igennem på husplan, både i hensyntagen til omgivelser, støttemuligheder og
indhold, og hvordan alt går op i den bedste enhed for en selv og egne nære og
kære. Men en enkelt person eller gruppes værdisæt, tror jeg ikke alene kan
løfte husets opgave.  
 
Derfor er husordensforslaget ikke et forsøg på et kompromis mellem en
nultolerance og rygere og alkoholnydere, men et forslag til en differentieret
og åben praksis, som ikke skal forhindre brugere og aktivister i at kunne
mødes, på den ene eller den anden måde. Og således at husordenen kan flytte
sig, få forbedring, begrænsninger og tilføjelser, og bedst muligt støtte husets
formål, herunder at det skal kunne blive selvbærende, og finansiere sig selv,
gennem sin kommende ydelsesstruktur. Ingen enkeltgruppe kan eller vil yde
dette, så ville det også være et andet projekt, men det betyder samtidig at det
er summen af de enkelte gruppers/organisationers/enkeltpersoners virke, der
afgører om huset kan forny sit økonomiske grundlag, eller ikke.
Det vil i starten være muligt at søge alle mulige midler, sikkert med held,
men så kommer tiden, hvor ansøgningen om midler, skal følges op med
beskrivelse af husets resultater på alle planer og niveauer, og hvor det er
indholdet af disse, også i en kvantitativ opgørelse, der afgør en fortsat støtte
til husets drift – eller et stop for videre støtte.
 
Jeg er ikke den bedste til at komme med et udkast til en husorden.
Husordenen er sådan én, der altid volder problemer, på den ene eller den
anden måde! Også når den medstemmer praksis i dagligdagen. Jeg har til
eksempel, ikke været ude/rundt og slå på tromme for huset – hverken i mit
ressourcebagland eller i min brugergruppen - for det omhandler også, hvad
jeg kan slå på tromme til. Og hvad der ikke vil være muligt i huset. Jeg har i
hele mit liv, leget med dem, ingen andre vil lege med – og derfor min
tilbageholdenhed på dette område.
Faktorer som ovenståene og sikkert flere i ens egen hidtidige livspraksis, som
de har udviklet sig, og hvad man gerne vil arbejde med i huset, og hvad man
kan bidrage med – hvor forskelligartede ideerne så end er - tror jeg spiller en
stor rolle i afklaringen af ens engagement, og for den prioritering, det kan få i
eget frivilligheds-liv, helt ned på niveauet af antal timer man lægger i huset. 
  







 
Den er en udfordring, husordenen. Den skal varetage mange forskelligartede
interessenters behov, nuværende og kommende, der har betydning for husets
overlevelse. Og hvor ingen dage vil være ens. Fejler man på et punkt, fejler
man måske på alle.
 
*****
 
Ovenstående ord om røg og druk omsat til de enkelte lokaliteters brug, altså
den lokalemæssige differentiering, kan være følgende:
 
Huset kan således ikke opfattes som en ikke-ryger zone, men som et hus for
respekt for ikke rygere.
 
- Man kan ryge i opholdsstuen – den med
billard/bordtennis/sofaer/fjernsyn/pc-ere - eller udenfor.
- Hvile, sofa og pc-hjørne-indgangsrummet til venstre, er røgfrit.
- For mødelokalet bagerst, der er tiltænkt gruppemøder, herunder lokale
grupper med interesse for huset – og hvor man kan booke lokalet - her sætter
mødet selv sin ryger eller ikke-ryger dagsorden.
- Organisationsrummet tilstræbes røgfri. Kan ved store offentlige møder, efter
aftale anvendes som mødelokale.
- Køkkenet har et bord i sit hjørne ved vinduet til de spisende rygere. Der kan
evt. sættes en flytbar væg op mellem rygere og ikke rygere, hvor rygerne
havner i hjørnet – sammen med vaskemaskinen og tørretumpleren, der med
fordel kan flyttes til køkkenet, og dermed frigive et rum for huset. Køkkenet
skal så kunne reetableres med sit store mødebord i midten, når der er
anledning hertil.
 
Andre rum/lokaler som ikke er benævnt i ovenstående, er i udgangspunktet
ikke-rygerum. I samtalerum skal undtagelser herfra, ikke være en
begrænsning.


Huset har endnu to ledige rum, et stort og et lille. Begge kan komme i spil,
ud fra hvad der mangler af plads/rum til (funktionsopdelt)
aktivitet/væren/aktion - you name it! Allerede beskrevne rum, kan sigtes i
samme åndedrag. Kan noget nyt dukke op, blandes kortene igen?
 
Ift. den fysiske unge hjemløse, hvis tilstand ingen kender, når hyn er ny og
går ind ad døren. Og om hvem nok ingen kan se, hvem er, og hvad det
handler om – og om noget bestemt:
 


”Efter mange trapper, så skal man kunne sætte sig,
ude i det forreste af huset, stande i tid med hele sig og
gemmer - og måske få øje på et miljø rundt om en, der
indbyder til at invitere sig selv mere indenfor”.


 
 
Kalle
 
 
 
 
 







 


This email and any attachment are confidential and may contain privileged
and copyright information. It is intended solely for the addressee. If you are
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From: Eva Riedel
To: Allan Petersen; Anders Sørensen Weshelter; "andreaboel@yahoo.dk"; Anine Gaderummet; Anna Furbo


REwitz ADHD foreningen; "Anne Kirkegaard"; "bentk@kofoedsskole.dk"; Bibi Andersen; "bs18@sof.kk.dk";
"Cornelius Christiansen"; Danni; David Meier; "Dorte Glad"; Gretchen Gaderummet; Herfra og Videre; Jens
Vestergård, SAND; Kalle; Lau Jeppesen; Maj-britt Rådmandsgade; "Ninna Hoegh"; "Rene Nielsen";
Richardt Aamand; "robert@kofoedsskole.dk"; Steen Rosenquist; "Tine Vesterberg"; Tore Vendelhaven; U
Turn Københavns Kommune; "nomadmand"; Tina Lindskov (tina-lindskov@hotmail.com)


Subject: VI ÅBNER PÅ SØNDAG - og næste møde
Date: 9. april 2015 15:25:22


Kære alle organisationer som frivillige,
 
Blot en hurtig reminder om, at vi åbner på søndag kl. 7.00! Vi har lagt på Facebook, husk at dele
opslaget!
 
Og en hurtig sædvanlig mødeindkaldelse til mandag den 13. april kl. 16 (undskyld til Anne og
Tine!!).
 
Referat/opsummering følger snarest.
 
Bedste hilsner
Eva
 
 
Eva Riedel
Head of Communication & Marketing 
Aberdeen Asset Management PLC
Tel: +45 33 44 4098 | Fax: +45 33 44 4001 
aberdeen-asset.com
Find out how aspects of everyday life embody our philosophy at Aberdeen
simplyaberdeen.com


This email and any attachment are confidential and may contain privileged and
copyright information. It is intended solely for the addressee. If you are not the
intended recipient, please notify the sender immediately and delete this email. In
accordance with good business practice and applicable regulations, all electronic
communications with the Aberdeen Asset Management Group of companies may
be monitored and retained. Aberdeen Asset Management PLC, Company Number:
SC82015, Registered Office: Ten Queen's Terrace, Aberdeen AB10 1YG Scotland. 
For further information please visit our website: http://www.aberdeen-asset.com
and www.aberdeen-asset.com/aam.nsf/AAM/privacy.
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From: Kalle Birck-Madsen
To: "Eva Riedel"
Subject: SV: Værested/aktivitetshus HELLEBRO - INVITATION TIL MØDE
Date: 9. marts 2015 21:47:00


Kære Eva
Tak for mødet. Det var fint, men også lidt i rundkreds. Tore synes det var ’meget inspirerende’,
sagde han på vej hjem på cykel.
Jeg skrev mig på som fra Gaderummet, men lad være at ændre noget. Det var mere for at
signalere, at jeg vil tage et nøk og prøve at få ressourcepersoner fra Gaderummet med, til at
komme i gang. Vi kan mere være en intern ressourcegruppe i huset – men desværre  er vi væk i
månederne juli til oktober, hvor vi bor og rydder op på Roskildefestival. Men der er også mange
der ikke tager med til Roskilde.
Glæder mig til næste møde.
Bedste hils Kalle
 
 


Fra: Eva Riedel [mailto:eva.riedel@aberdeen-asset.com] 
Sendt: 26. februar 2015 16:50
Til: 'andreaboel@yahoo.dk'; 'Anne Kirkegaard'; 'bentk@kofoedsskole.dk'; Bibi Andersen;
'bs18@sof.kk.dk'; Cornelius LAP; Danni; 'Dorte Glad'; Herfra og Videre; Kalle; Lau Jeppesen;
mhr@suf.dk; 'Ninna Hoegh'; 'Rene Nielsen'; Richardt Aamand; 'robert@kofoedsskole.dk'; Steen
Rosenquist; 'Tine Vesterberg'; U Turn Københavns Kommune; ans@weshelter.dk
Emne: Værested/aktivitetshus HELLEBRO - INVITATION TIL MØDE
 
Kære alle,
 
På trods af influenzaer og udskydelser lykkedes det os endelig at mødes på HELLEBRO den 20.
februar:
 


·         Steen, Richardt og Jens fra SAND
·         Cornelius og Lau fra LAP
·         Frivillige: Kalle Birch Madsen, Andrea Ricketts og Danni Elmo
·         Der var afbud fra Projekt Udenfor


 
Steen fra SAND fortalte, at der var mulighed for at SAND Hovedstaden evt. ville flytte til
HELLEBRO. Det ville være helt fantastisk, da det ville løse udfordringer med bemanding og
åbningstider – og ville give mulighed for, at vi kan lave en faktisk vagtplan for de øvrige
organisationer og frivillige, og dermed kan åbne dørene for de unge hjemløse.
 
Det blev aftalt på mødet, at vi snarest muligt vil iværksætte en indretningsarbejdsgruppe. Der er
enighed om at indretning af HELLEBRO er et projekt, der skal have maksimal brugerinddragelse.
Håndværkerne er ved at lægge sidste hånd på de nye handicaptoiletter og der står en en møbler
klar til at blive indrettet.
 
Det blev også aftalt, at alle interesserede organisationer fremover vil mødes hver mandag kl.
16 på HELLEBRO.
 
Cornelius blev valgt som organizer af første møde, der afholdes mandag den 9. marts kl. 16.00.
SAND sørger for kaffe/kopper.
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Jeg vil invitere Kirkens Korshær, Frelsens Hær samt KFUM Social til mødet. Danni inviterer ADHD
foreningen. Er der andre relevante organisationer, må I meget gerne lade mig det vide.
 
Vel mødt.
Eva
 
Eva Riedel
Head of Communication & Marketing 
Aberdeen Asset Management PLC
Tel: +45 33 44 4098 | Fax: +45 33 44 4001 
aberdeen-asset.com
Find out how aspects of everyday life embody our philosophy at Aberdeen
simplyaberdeen.com


This email and any attachment are confidential and may contain privileged and copyright
information. It is intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient,
please notify the sender immediately and delete this email. In accordance with good
business practice and applicable regulations, all electronic communications with the
Aberdeen Asset Management Group of companies may be monitored and retained.
Aberdeen Asset Management PLC, Company Number: SC82015, Registered Office: Ten
Queen's Terrace, Aberdeen AB10 1YG Scotland. 
For further information please visit our website: http://www.aberdeen-asset.com and
www.aberdeen-asset.com/aam.nsf/AAM/privacy.
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From: Kalle Birck-Madsen
To: "Eva Riedel"
Cc: "Steen Rosenquist"
Bcc: "kallebm@mail.dk"
Subject: 2015-04-12 Kære Eva.doc
Date: 12. april 2015 17:24:00


Kære Eva
 
Jeg synes at du skal vente med en opsummering og kompromisdannelse i morgen mandag
til mødet. Og at mødet mere giver sig tid til at tænke højt, også nye der kommer, både på
de generelle udfordringer for et hus, men også for den kommende dagligdag, de tre dage
og forhåbentligt snart flere.
 
Og at du i stedet overvejer at snakke med dit bagland igen. Som nævnt har jeg sendt det
sidste materiale fra huset til Preben Brandt, men ved ikke endnu om han har tiden til det.
Men Preben Brandt vil være en eminent person for dig at sparre med - og som en kendt
kompetent respektabel bisidder med til dit baglandsmøde, skulle det blive aktuelt!
 
Ses i morgen. 
Kalle
 
Kopi Steen
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From: Kalle Birck-Madsen
To: "Eva Riedel"
Subject: SV: Hej Eva. Er der nogen i huset idag, så jeg kan komne ind, tænker at tage ud og se hvad jeg kan lave.


Eller mandag tidlig på dagen. Kalle
Date: 15. marts 2015 13:07:00


Det er fint. Ses ved 13.30-tiden.
Kalle
 


Fra: Eva Riedel [mailto:eva.riedel@aberdeen-asset.com] 
Sendt: 15. marts 2015 12:13
Til: 'kallebm@mail.dk'
Emne: RE: Hej Eva. Er der nogen i huset idag, så jeg kan komne ind, tænker at tage ud og se
hvad jeg kan lave. Eller mandag tidlig på dagen. Kalle
 
Kære Kalle,
 
Undskyld, at jeg ikke fik svaret med det samme på din mail.
 
Jeg er der i morgen, mandag, fra kl. 13.30, hvis det er tidligt nok?
 
Bedste hilsner
Eva
 
Eva Riedel
Head of Communication & Marketing 
Aberdeen Asset Management PLC
Tel: +45 33 44 4098 | Fax: +45 33 44 4001 
aberdeen-asset.com
Find out how aspects of everyday life embody our philosophy at Aberdeen
simplyaberdeen.com


From: kallebm@mail.dk [mailto:kallebm@mail.dk] 
Sent: 14. marts 2015 10:18
To: Eva Riedel
Subject: Hej Eva. Er der nogen i huset idag, så jeg kan komne ind, tænker at tage ud og se hvad
jeg kan lave. Eller mandag tidlig på dagen. Kalle
 
 
 
Sendt fra min HTC-telefon
 


This email and any attachment are confidential and may contain privileged and copyright
information. It is intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient,
please notify the sender immediately and delete this email. In accordance with good
business practice and applicable regulations, all electronic communications with the
Aberdeen Asset Management Group of companies may be monitored and retained.
Aberdeen Asset Management PLC, Company Number: SC82015, Registered Office: Ten
Queen's Terrace, Aberdeen AB10 1YG Scotland. 
For further information please visit our website: http://www.aberdeen-asset.com and
www.aberdeen-asset.com/aam.nsf/AAM/privacy.
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From: Kalle Birck-Madsen
To: "Eva Riedel"; "Steen Rosenquist"
Bcc: "Kalle Birck-Madsen"
Subject: HUSORDEN for HELLEBRO 3.doc
Date: 6. april 2015 19:07:00


Hej igen Steen og Eva.


Jeg har prøvet at runde et oplæg om et forslag til husorden. Den første del
kender Steen allerede. Anden del er den lokalemæssige ryge-problematik,
forenklingen!
Nu ved jeg ikke, hvor langt Eva er nået med vedtægter, referat og andet, til
udsending inden mødet i morgen tirsdag. For min egen part synes jeg debatten
skal åbnes på ny, få folk til at tænke med, for den få bedste skæring af det hele
- huslejekontrakt og administration ligger som forslag på bordet, som noget der
kan effektueres. Lad det blive udfordret. Og at jeg derfor sender nedenstående
ud gennem den fælles mailinglisten, og vedhæfter mine generelle overvejelser fra
tidligere kommentarer om navn og undertekst, men tilføjet et hoved, hvor jeg
selv er endt efter alle disse overvejelser.


Håber I når at se det, inden jeg træffer en beslutning.
Kalle


Go påske 


HUSORDEN for HELLEBRO 3.je
Forslag markeret med gult
Alt andet er rundbordssamtale med mig selv.
 
 
Enhver husorden er altid foreløbig. Den forandrer sig, uddybes og præciseres gennem,
hvad et hus møder af nye opgaver og problemer, og hvordan disse bedst kan takles, på
kort sigt og på lang sigt, både overfor opdragsgivere, støtter og brugere.
Nedenstående er et forsøg på formuleringer på områderne af rygning, alkohol og adfærd.
 
De er ikke uvildigt skrevne. De differentierer, så alle kan føle sig velkomne i huset, i
hvert fald til en start. Så er det også muligt senere, at skrive forandrende forbedringer ind,
efterhånden som ting kommer til at udvikle sig gennem praksis.
 
De er skrevet på baggrund af, at huset med sit formål om ”støtte til unge hjemløse”, og at
frivillig aktivitet og brugerindflydelse skal være bærende, at det så skal være muligt, for
alle mulige forskellige mennesker, der vil deltage og bidrage, at disse også kan føle sig
hjemme og ikke kun være gæst i fremmed hjem, i hvert fald til en start.
 
Senere vil husordenen selv invitere til huset, altså hvis der foregår noget praktisk af værdi
for mig, med det miljø husordenen har bygget op?   
 
 
ALKOHOL
Øl og vin og er ikke bandlyst i huset. Skal kun nydes ved lejlighed, med måde og i
respekt for andre.
 
RYGNING.
Respekt for ikke rygere. Rygere henvises til aftalte rum i huset, eller til at gå udenfor og
trække luft.
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ADFÆRD
Ved gentagne disrespekterende og truende adfærd, meddeler huset karantæne. Huset
accepterer ikke hårde stoffer eller ikke-ordineret medicin, tyvekoster og hælervarer.
 
 
I ingen af ovenstående tre punkter, er der præciseret nogen procedure, i tilfældet et
problem. Eller hvordan det optræder, lokaliseres og kan håndteres. Det må videre
omtanke med praksis i huset, kunne gøre. I en husorden ligger også, hvilke brugere i
målgruppen af unge hjemløse, der vil kunne bruge huset, gøre det og blive en aktiv part –
eller vælge det fra. Det samme gælder for frivillige.
 
Som den for start-pennen på husordenen, vil jeg sige, at det er bedst at få det hele og
væsentlige med fra starten, når noget skal gøres levedygtigt. Og det kan være ganske
svært, når det skal formuleres i enkelte små punkter.
 
Man kan til sin afklaring, lave en lakmusprøve på ovenstående husorden og dens tre
punkter, og hvis ikke man har en egen forhånden, så fx ud fra Buddha, hvor den ”største
fejltagelse, man kan begå, det er forenklingen”.
Dvs. til spørgsmålet om noget i husordenen er kogt ned til en ikke brugbar praktisk
rettesnor, ikke bare for nuværende, men også for kommende udvikling, at starte sådan,
med de formulering der er valgt!?
 
Det er nemt at forestille sig sine egne intenderede regler med huset ført helt igennem på
husplan, både i hensyntagen til omgivelser, støttemuligheder og indhold, og hvordan alt
går op i den bedste enhed for en selv og egne nære og kære. Men en enkelt person eller
gruppes værdisæt, tror jeg ikke alene kan løfte husets opgave.  
 
Derfor er husordensforslaget ikke et forsøg på et kompromis mellem en nultolerance og
rygere og alkoholnydere, men et forslag til en differentieret og åben praksis, som ikke
skal forhindre brugere og aktivister i at kunne mødes, på den ene eller den anden måde.
Og således at husordenen kan flytte sig, få forbedring, begrænsninger og tilføjelser, og
bedst muligt støtte husets formål, herunder at det skal kunne blive selvbærende, og
finansiere sig selv, gennem sin kommende ydelsesstruktur. Ingen enkeltgruppe kan eller
vil yde dette, så ville det også være et andet projekt, men det betyder samtidig at det er
summen af de enkelte gruppers/organisationers/enkeltpersoners virke, der afgører om
huset kan forny sit økonomiske grundlag, eller ikke.
Det vil i starten være muligt at søge alle mulige midler, sikkert med held, men så kommer
tiden, hvor ansøgningen om midler, skal følges op med beskrivelse af husets resultater på
alle planer og niveauer, og hvor det er indholdet af disse, også i en kvantitativ opgørelse,
der afgør en fortsat støtte til husets drift – eller et stop for videre støtte.
 
Jeg er ikke den bedste til at komme med et udkast til en husorden. Husordenen er sådan
én, der altid volder problemer, på den ene eller den anden måde! Også når den
medstemmer praksis i dagligdagen. Jeg har til eksempel, ikke været ude/rundt og slå på
tromme for huset – hverken i mit ressourcebagland eller i min brugergruppen - for det
omhandler også, hvad jeg kan slå på tromme til. Og hvad der ikke vil være muligt i huset.
Jeg har i hele mit liv, leget med dem, ingen andre vil lege med – og derfor min
begrænsethed på dette område.
Faktorer som ovenståene og sikkert flere i ens egen hidtidige livspraksis, som de har
udviklet sig, og hvad man gerne vil arbejde med i huset, og hvad man kan bidrage med –
hvor forskelligartede ideerne så end er - tror jeg spiller en stor rolle i afklaringen af ens
engagement, og for den prioritering, det kan få i eget frivilligheds-liv, helt ned på
niveauet af antal timer man lægger i huset.    







 
Den er en udfordring, husordenen. Den skal varetage mange forskelligartede
interessenters behov, nuværende og kommende, der har betydning for husets overlevelse.
Og hvor ingen dage vil være ens. Fejler man på et punkt, fejler man måske på alle.
 
*****
 
Ovenstående ord om røg og druk omsat til de enkelte lokaliteters brug, altså den
lokalemæssige differentiering, kan være følgende:
 
Huset kan således ikke opfattes som en ikke-ryger zone, men som et hus for respekt for
ikke rygere.
 
- Man kan ryge i opholdsstuen – den med billard/bordtennis/sofaer/fjernsyn/pc-ere - eller
udenfor.
- Hvile, sofa og pc-hjørne-indgangsrummet til venstre, er røgfrit.
- For mødelokalet bagerst, der er tiltænkt gruppemøder, herunder lokale grupper med
interesse for huset – og hvor man kan booke lokalet - her sætter mødet selv sin ryger eller
ikke-ryger dagsorden.
- Organisationsrummet tilstræbes røgfri. Kan ved store offentlige møder, efter aftale
anvendes som mødelokale.
- Køkkenet har et bord i sit hjørne ved vinduet til de spisende rygere. Der kan evt. sættes
en flytbar væg op mellem rygere og ikke rygere, hvor rygerne havner i hjørnet – sammen
med vaskemaskinen og tørretumpleren, der med fordel kan flyttes til køkkenet, og dermed
frigive et rum for huset. Køkkenet skal så kunne reetableres med sit store mødebord i
midten, når der er anledning hertil.
 
Andre rum/lokaler som ikke er benævnt i ovenstående, er i udgangspunktet ikke-rygerum.
I samtalerum skal undtagelser herfra, ikke være en begrænsning.


Huset har endnu to ledige rum, et stort og et lille. Begge kan komme i spil, ud fra hvad
der mangler af plads/rum til (funktionsopdelt) aktivitet/væren/aktion - you name it!
Allerede beskrevne rum, kan sigtes i samme åndedrag. Kan noget nyt dukke op, blandes
kortene igen?
 
Ift. den fysiske unge hjemløse, hvis tilstand ingen kender, når hyn er ny og går ind ad
døren. Og om hvem nok ingen kan se, hvem er, og hvad det handler om – og om noget
bestemt:
 


”Efter mange trapper, så skal man kunne sætte sig, ude i det
forreste af huset, stande i tid med hele sig og gemmer - og måske
få øje på et miljø rundt om en, der indbyder til at invitere sig selv
mere indenfor”.


 
 
Kalle
 
 
 
 
 
 








From: Kalle Birck-Madsen
To: "Eva Riedel"; "Allan Petersen"; "Anders S?rensen Weshelter"; "andreaboel@yahoo.dk"; "Anine


Gaderummet"; "Anna Furbo REwitz ADHD foreningen"; "Anne Kirkegaard"; "bentk@kofoedsskole.dk";
"Bibi  Andersen"; "bs18@sof.kk.dk"; "Cornelius LAP KBH Rigtig"; "Danni"; "David Meier"; "Dorte Glad";
"Gretchen Gaderummet"; "Herfra og Videre"; "Jens Vesterg?rd, SAND"; "Lau Jeppesen"; "Maj-britt R?
dmandsgade"; "Ninna Hoegh"; "Rene Nielsen"; "Richardt Aamand"; "robert@kofoedsskole.dk"; "Steen
Rosenquist"; "Tine Vesterberg"; "Tore Vendelhaven"; "U Turn K?benhavns Kommune"


Cc: "nomadmand"
Subject: HUSORDEN for HELLEBRO 3.je
Date: 7. april 2015 10:11:00


Nedenfor et forslag til husorden for Hellebro 3.je.


Kan jeg nå det inden mødet i dag tirsdag kl.16 ude i Hellebro, sender jeg også
nogle tdiligere overvejelse over målgruppe, finansieringsmuligheder og
succeskriterier.
Håber vi alle ses til mødet. 
Kalle 
Gaderummet


HUSORDEN for HELLEBRO 3.je
Forslag markeret med gult
Alt andet er rundbordssamtale med mig selv.
 
 
Enhver husorden er altid foreløbig. Den forandrer sig, uddybes og præciseres gennem,
hvad et hus møder af nye opgaver og problemer, og hvordan disse bedst kan takles, på
kort sigt og på lang sigt, både overfor opdragsgivere, støtter og brugere.
Nedenstående er et forsøg på formuleringer på områderne af rygning, alkohol og adfærd.
 
De er ikke uvildigt skrevne. De differentierer, så alle kan føle sig velkomne i huset, i
hvert fald til en start. Så er det også muligt senere, at skrive forandrende forbedringer ind,
efterhånden som ting kommer til at udvikle sig gennem praksis.
 
De er skrevet på baggrund af, at huset med sit formål om ”støtte til unge hjemløse”, og at
frivillig aktivitet og brugerindflydelse skal være bærende, at det så skal være muligt, for
alle mulige forskellige mennesker, der vil deltage og bidrage, at disse også kan føle sig
hjemme og ikke kun være gæst i fremmed hjem, i hvert fald til en start.
 
Senere vil husordenen selv invitere til huset, altså hvis der foregår noget praktisk af værdi
for mig, med det miljø husordenen har bygget op?   
 
 
ALKOHOL
Øl og vin og er ikke bandlyst i huset. Skal kun nydes ved lejlighed, med måde og i
respekt for andre.
 
RYGNING.
Respekt for ikke rygere. Rygere henvises til aftalte rum i huset, eller til at gå udenfor og
trække luft.
 
ADFÆRD
Ved gentagne disrespekterende og truende adfærd, meddeler huset karantæne. Huset
accepterer ikke hårde stoffer eller ikke-ordineret medicin, tyvekoster og hælervarer.
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I ingen af ovenstående tre punkter, er der præciseret nogen procedure, i tilfældet et
problem. Eller hvordan det optræder, lokaliseres og kan håndteres. Det må videre
omtanke med praksis i huset, kunne gøre. I en husorden ligger også, hvilke brugere i
målgruppen af unge hjemløse, der vil kunne bruge huset, gøre det og blive en aktiv part –
eller vælge det fra. Det samme gælder for frivillige.
 
Som den for start-pennen på husordenen, vil jeg sige, at det er bedst at få det hele og
væsentlige med fra starten, når noget skal gøres levedygtigt. Og det kan være ganske
svært, når det skal formuleres i enkelte små punkter.
 
Man kan til sin afklaring, lave en lakmusprøve på ovenstående husorden og dens tre
punkter, og hvis ikke man har en egen forhånden, så fx ud fra Buddha, hvor den ”største
fejltagelse, man kan begå, det er forenklingen”.
Dvs. til spørgsmålet om noget i husordenen er kogt ned til en ikke brugbar praktisk
rettesnor, ikke bare for nuværende, men også for kommende udvikling, at starte sådan,
med de formulering der er valgt!?
 
Det er nemt at forestille sig sine egne intenderede regler med huset ført helt igennem på
husplan, både i hensyntagen til omgivelser, støttemuligheder og indhold, og hvordan alt
går op i den bedste enhed for en selv og egne nære og kære. Men en enkelt person eller
gruppes værdisæt, tror jeg ikke alene kan løfte husets opgave.  
 
Derfor er husordensforslaget ikke et forsøg på et kompromis mellem en nultolerance og
rygere og alkoholnydere, men et forslag til en differentieret og åben praksis, som ikke
skal forhindre brugere og aktivister i at kunne mødes, på den ene eller den anden måde.
Og således at husordenen kan flytte sig, få forbedring, begrænsninger og tilføjelser, og
bedst muligt støtte husets formål, herunder at det skal kunne blive selvbærende, og
finansiere sig selv, gennem sin kommende ydelsesstruktur. Ingen enkeltgruppe kan eller
vil yde dette, så ville det også være et andet projekt, men det betyder samtidig at det er
summen af de enkelte gruppers/organisationers/enkeltpersoners virke, der afgører om
huset kan forny sit økonomiske grundlag, eller ikke.
Det vil i starten være muligt at søge alle mulige midler, sikkert med held, men så kommer
tiden, hvor ansøgningen om midler, skal følges op med beskrivelse af husets resultater på
alle planer og niveauer, og hvor det er indholdet af disse, også i en kvantitativ opgørelse,
der afgør en fortsat støtte til husets drift – eller et stop for videre støtte.
 
Jeg er ikke den bedste til at komme med et udkast til en husorden. Husordenen er sådan
én, der altid volder problemer, på den ene eller den anden måde! Også når den
medstemmer praksis i dagligdagen. Jeg har til eksempel, ikke været ude/rundt og slå på
tromme for huset – hverken i mit ressourcebagland eller i min brugergruppen - for det
omhandler også, hvad jeg kan slå på tromme til. Og hvad der ikke vil være muligt i huset.
Jeg har i hele mit liv, leget med dem, ingen andre vil lege med – og derfor min
tilbageholdenhed på dette område.
Faktorer som ovenståene og sikkert flere i ens egen hidtidige livspraksis, som de har
udviklet sig, og hvad man gerne vil arbejde med i huset, og hvad man kan bidrage med –
hvor forskelligartede ideerne så end er - tror jeg spiller en stor rolle i afklaringen af ens
engagement, og for den prioritering, det kan få i eget frivilligheds-liv, helt ned på
niveauet af antal timer man lægger i huset.    
 
Den er en udfordring, husordenen. Den skal varetage mange forskelligartede
interessenters behov, nuværende og kommende, der har betydning for husets overlevelse.
Og hvor ingen dage vil være ens. Fejler man på et punkt, fejler man måske på alle.
 
*****







 
Ovenstående ord om røg og druk omsat til de enkelte lokaliteters brug, altså den
lokalemæssige differentiering, kan være følgende:
 
Huset kan således ikke opfattes som en ikke-ryger zone, men som et hus for respekt for
ikke rygere.
 
- Man kan ryge i opholdsstuen – den med billard/bordtennis/sofaer/fjernsyn/pc-ere - eller
udenfor.
- Hvile, sofa og pc-hjørne-indgangsrummet til venstre, er røgfrit.
- For mødelokalet bagerst, der er tiltænkt gruppemøder, herunder lokale grupper med
interesse for huset – og hvor man kan booke lokalet - her sætter mødet selv sin ryger eller
ikke-ryger dagsorden.
- Organisationsrummet tilstræbes røgfri. Kan ved store offentlige møder, efter aftale
anvendes som mødelokale.
- Køkkenet har et bord i sit hjørne ved vinduet til de spisende rygere. Der kan evt. sættes
en flytbar væg op mellem rygere og ikke rygere, hvor rygerne havner i hjørnet – sammen
med vaskemaskinen og tørretumpleren, der med fordel kan flyttes til køkkenet, og dermed
frigive et rum for huset. Køkkenet skal så kunne reetableres med sit store mødebord i
midten, når der er anledning hertil.
 
Andre rum/lokaler som ikke er benævnt i ovenstående, er i udgangspunktet ikke-rygerum.
I samtalerum skal undtagelser herfra, ikke være en begrænsning.


Huset har endnu to ledige rum, et stort og et lille. Begge kan komme i spil, ud fra hvad
der mangler af plads/rum til (funktionsopdelt) aktivitet/væren/aktion - you name it!
Allerede beskrevne rum, kan sigtes i samme åndedrag. Kan noget nyt dukke op, blandes
kortene igen?
 
Ift. den fysiske unge hjemløse, hvis tilstand ingen kender, når hyn er ny og går ind ad
døren. Og om hvem nok ingen kan se, hvem er, og hvad det handler om – og om noget
bestemt:
 


”Efter mange trapper, så skal man kunne sætte sig, ude i det
forreste af huset, stande i tid med hele sig og gemmer - og måske
få øje på et miljø rundt om en, der indbyder til at invitere sig selv
mere indenfor”.


 
 
Kalle
 
 
 
 
 
 








From: Eva Riedel
To: "kallebm@mail.dk"
Subject: RE: Hej Eva. Er der nogen i huset idag, så jeg kan komne ind, tænker at tage ud og se hvad jeg kan lave.


Eller mandag tidlig på dagen. Kalle
Date: 15. marts 2015 12:12:36


Kære Kalle,
 
Undskyld, at jeg ikke fik svaret med det samme på din mail.
 
Jeg er der i morgen, mandag, fra kl. 13.30, hvis det er tidligt nok?
 
Bedste hilsner
Eva
 
Eva Riedel
Head of Communication & Marketing 
Aberdeen Asset Management PLC
Tel: +45 33 44 4098 | Fax: +45 33 44 4001 
aberdeen-asset.com
Find out how aspects of everyday life embody our philosophy at Aberdeen
simplyaberdeen.com


From: kallebm@mail.dk [mailto:kallebm@mail.dk] 
Sent: 14. marts 2015 10:18
To: Eva Riedel
Subject: Hej Eva. Er der nogen i huset idag, så jeg kan komne ind, tænker at tage ud og se hvad
jeg kan lave. Eller mandag tidlig på dagen. Kalle
 
 
 
Sendt fra min HTC-telefon
 


This email and any attachment are confidential and may contain privileged and
copyright information. It is intended solely for the addressee. If you are not the
intended recipient, please notify the sender immediately and delete this email. In
accordance with good business practice and applicable regulations, all electronic
communications with the Aberdeen Asset Management Group of companies may
be monitored and retained. Aberdeen Asset Management PLC, Company Number:
SC82015, Registered Office: Ten Queen's Terrace, Aberdeen AB10 1YG Scotland. 
For further information please visit our website: http://www.aberdeen-asset.com
and www.aberdeen-asset.com/aam.nsf/AAM/privacy.
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From: Eva Riedel
To: "afr@adhd.dk"; "andreaboel@yahoo.dk"; "dannielmo@gmail.com"; "dorteglad@gmail.com";


"tore.vendelhaven@gmail.com"; "info@solo-ark.dk"; "tina-lindskov@hotmail.com";
"nomadmand@gmail.com"; "emma@gmi-johansen.dk"; "kallebm@mail.dk"; "anine@hotmail.com";
"gretsche@hotmail.com"; "hov@herfraogvidere.dk"; "robert@kofoedsskole.dk"; "bentk@kofoedsskole.dk";
"durumrullen@gmail.com"; "cornelius@lap.kbh.dk"; "Aki@udenfor.dk"; "nh@udenfor.dk";
"tve@udenfor.dk"; "maj-britt@rg60.dk"; "ans@weshelter.dk"; "rene@sandudvalg.dk";
"richardt.aamand@gmail.com"; "steen1954@live.dk"; "jv.live@live.dk"; "lenetsvendsen@gmail.com";
"riefink1012@gmail.com"


Cc: Katrine Abel-Jespersen; Irene Rekling
Subject: HELLEBRO: Referat, dagsorden til dagens møde og indkaldelse til stiftende generalforsamling den 27. april


2015.
Date: 20. april 2015 15:28:28
Attachments: HELLEBRO vagtplan 20 april 2015.xlsx


HELLERBRO Referat 13 april_Dagsorden for dagens møde og indkaldelse til GF 2015.docx
HELLEBRO Kontaktliste for organisationer, hjælpere og frivillige.xlsx


Kære alle,
 
Hermed fremsendes:


·         Referat fra sidste møde
·         Dagsorden til dagens møde
·         Indkaldelse til stiftende generalforsamling den 27. april 2015
·         Oplæg til vagtplan
·         Ny kontaktliste


 
Jeg medbringer print til alle.
 
Vi ses lige om lidt.
Eva
Eva Riedel
Head of Communication & Marketing 
Aberdeen Asset Management PLC
Tel: +45 33 44 4098 | Fax: +45 33 44 4001 
aberdeen-asset.com
Find out how aspects of everyday life embody our philosophy at Aberdeen
simplyaberdeen.com


This email and any attachment are confidential and may contain privileged and
copyright information. It is intended solely for the addressee. If you are not the
intended recipient, please notify the sender immediately and delete this email. In
accordance with good business practice and applicable regulations, all electronic
communications with the Aberdeen Asset Management Group of companies may
be monitored and retained. Aberdeen Asset Management PLC, Company Number:
SC82015, Registered Office: Ten Queen's Terrace, Aberdeen AB10 1YG Scotland. 
For further information please visit our website: http://www.aberdeen-asset.com
and www.aberdeen-asset.com/aam.nsf/AAM/privacy.
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						Søndag


									SAND: Steen Rosenquist 7-17


									ABERDEEN: Eva 11-19











						Mandag





									Gaderummet 7-20


									Projekt Udenfor 1/2


									Dorte Glad 8.30-19


									Danni Elmo 17-20








						Tirsdag











									SAND: Steen Rosenquist 7-15


									SAND: Richardt 14-20













HELLEBRO – ET VÆRESTED, FRISTED ELLER AKTIVITETSHUS FOR UNGE HJEMLØSE





Referat fra mandagens møde kl. 16.00 den 13. april 2015.





			 


			


			


			





			 Tilstede


			Kalle Birch Madsen


			Gaderummet





			 


			Anine


			Gaderummet





			 


			Lene Thorslund


			Stemmer på kanten





			 


			Allan Petersen


			Vi-Gør.dk





			 


			David Meier


			Vi-Gør.dk





			 


			Richardt Aamand


			SAND





			 


			Steen Rosenquist


			SAND





			 


			Jens Vestergaard


			SAND





			


			Rie Fink


			SAND





			


			Tine Vesterbøg


			Projekt Udenfor





			


			Emma Johansen


			Frivillig





			 


			Philip Ghobadi


			Frivillig (tidl. SAND)





			


			Søren Dandanell Parrot


			Frivillig





			


			Anne Kirkegaard


			Projekt Udenfor





			


			Dorte Glad


			Frivillig





			


			Danni Elmo Kirkeby


			Frivillig





			


			Anders Sørensen


			Weshelter





			


			


			





			Fraværende


			Robert


			Koefoeds Skole





			 


			Bent


			Kofoeds kælder





			 


			Lau Jeppesen


			LAP - Landsforeningen af psykiatribrugere


			





			 


			Cornelius


			LAP - Landsforeningen af psykiatribrugere


			





			 


			Ninna Høegh


			Projekt Udenfor


			





			 


			Tore Vendelhaven


			Frivillig


			





			 


			Anna Furbo Rewitz


			ADHD foreningen


			





			 


			May-Britt  Auning


			RG60


			





			


			XXX


			Herfra og Videre


			





			


			Rene Nielsen


			SAND





			


			Ann Mensa-Aman


			(Frivillig – afventer)





			


			Richardt Engelbrecht


			(Frivillig – afventer) 


			





			


			Andrea Boel Ricketts


			Frivillig


			





			


			Tina Lindskov


			Frivillig


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			











Nyt fra Aberdeen


Nedenstående fælles mål og husorden blev vedtaget.  





Fælles mål


· Vi skal hjælpe unge hjemløse og skabe en platform på HELLEBRO, som vi alle kan være på.


· Vi skal finde den bedste samarbejdsform, således at brugerne, organisationerne og de frivillige hver især kan bidrage bedst muligt til fællesskabet/værestedet.


· Vi er midt i en skabende proces, der kræver, at vi åbent kan diskutere vores forskellige synspunkter, holdninger og metoder. Og det skal vi kunne på en respektfuld måde. 


· Vi skal respektfuldt tale og lytte os frem til en fælles gensidig forståelse for hinandens synspunkter 


· Endelig må vi alle acceptere at indgå kompromiser





Vi tror dette er den eneste vej frem til et levende, tillidsbaseret samarbejde mellem alle de forskellige typer organisationer og frivillige om at skabe en sund platform for at hjælpe de unge hjemløse.



Vi tror på, at vi alle er engagerede mennesker, og vi vil grundlæggende alle gerne hjælpe. Der er forskellige måder at hjælpe på, der er ingen rigtig eller forkert måde. Vi-Gør og SAND og Gaderummet og Projekt Udenfor har alle forskellige måder og metoder til at hjælpe. Det skal vi alle respektere og det skal der være plads til.



Det kan ikke undgås, at vi bliver uenige. Hverken i denne fase, hvor alt diskuteres, men også i dagligdagen, hvor vi skal kunne finde ud af at være konstruktivt uenige uden at diskussioner handler om, hvem der har ret/personlig uenighed/dårlig kemi.  





Husorden


· Der må ikke indtages alkohol, hash eller andre stoffer i huset. Det er i orden at du kommer påvirket, så lægne du ikke er til gene for de andre i huset.


· Salg af hash og andre stoffer vil blive meldt til politiet


· Huset accepterer ikke hårde stoffer eller ikke-ordineret medicin, tyvekoster eller hælervarer.


· Respekt for ikke-rygere. Rygere henvises til aftalte rum i huset, eller til at gå udenfor og trække luft.


· Da det gerne skal være et trygt hus for alle, accepteres vold og trusler ikke. Ved gentagne disrespekterende og truende adfærd meddeler huset karantæne. 


· Trusler og vold på personalet meldes til politiet.





Siden sidste møde: Vi-gør har meddelt, at de ikke er interesserede i at fortsætte på Hellebro. 





Københavns Kommunes hjemløse-, misbrugs- og unge-enheder er inviteret til at besøge Hellebro den 29. april 2015. Steen Rosenquist og jeg viser rundt og diskuterer roller/muligheder for kommunen.


Der planlægges lignede besøg med Københavns Politi. 





Varmemesteren er bedt om at igangsætte ventilationsanlægget, installere låse på dørerne til: organisationsrummet, kommunerummet, internetcafeen og daglig leder-rummet. Og endelig sørge for installation af vaskemaskine og tørretumbler.





Connecto vil gerne sponsorere internetcafeen med trådløs og fastnet internet opkobling og sponsoring af 15 skærme. Møde tirsdag den 21. april.





Vagtplanen diskuteredes og alle opfordredes til at melde ind med hvornår man kan være en del af vagtplanen.  Vedlagt til jeres aktion.





Det er nu aftalt, at SAND stiller med Rie Fink som kasserer for HELLEBRO. Tak SAND.








Fra sidste møde: 


· Aberdeen undersøger mulighed for at opsætte kontorskurvogn til rygning i gården.


· Aberdeen undersøger priser & mulighed for førstehjælpskurser til alle. 


· Aberdeen undersøger hygiene tilladelse, forhåndsgodkendelse, egenkontrol mv ifm at modtage og lave mad.


· Aberdeen undersøger forsikringselskab og tegner forsikring 


· Det blev aftalt, at Aberdeen og organisationerne hurtigst muligt afklarer rollefordeling, organisering og den overordnede kommunikation. Vi afventer Projekt Udenfor og Gaderummet.





Forslag til hovedpunkter i foreningens vedtægter blev præsenteret, og resten af mødet gik med diskussion af disse samt husordenen for værestedet.





Nyt fra organisationerne


Fra sidste møde: Anna Furbo, ADHD foreningen er vendt tilbage med en melding om at ADHD foreningen ikke har ressourcer til aktiv involvering som organisation, men at Anna gerne vil arbejde som frivillig. Vi sætter stor pris på alt ADHD-relevant konsulent hjælp vi kan modtage.





Nyt fra Indretningsholdet 


Holdet består nu af Tore, Danni, Cornelius og Søren Dandanell Parrot. Hvem vil være leder? 





Skiltning (nudging) – undergruppe (Danni, Richardt, Anna og Eva) laver oplæg til godkendelse på næstkommende møde. 





Nyt fra eventholdet


Holdet består af Richardt, Dorte, Anne (Projekt Udenfor) og Danni.


Arrangement på Rådhuspladsen slut maj med temaet ”mød ung en hjemløs”  er aflyst, da Vi-gør har meldt sig ud.





Nyt fra kommunikationsholdet


Holdet blev nedsat og følgende har indtil videre meldt sig som medlemmer: Anne (Projekt Udenfor), Anna (ADHD Foreningen), Eva (Aberdeen).





Fra sidste møde. Der var ved åbenthus arrangementet kommet en del gode ideér, som skal samles i et prioriteret oplæg af Kommunikationsholdet og ligesom vores formulering af husorden ved førstkommende møde godkendes.





Nyt fra Madholdet


Holdet blev nedsat og følgende har indtil videre meldt sig som medlemmer: Anne (Projekt Udenfor), Dorte Glad, Kalle Birch Madsen. Der var ideer om at tage kontakt med Kokkeskolen. 





Diverse


Fra sidste møde: Det er aftalt, at både event og indretningshold må foretage udlæg af de indsamlede midler til småanskaffelser og forplejning mod forvisning af kvitteringer.





Fra sidste møde:  Vi aftalte at fortsat tænke over, hvilke muslimer og grønlændere, som evt. ville have lyst til at være med.





Fra sidste møde: Richardt, SAND, ville undersøge, hvilken aftale der var indgået med Bandidos og Sydhavns Kompagniet for at undgå stoffer – så vi måske kunne lave en tilsvarende aftale. 





Vi kan godt lide: ”Hvis du er over 30 år, skal du kunne bidrage med noget”. Mentorer. Vi vil gerne tiltrække folk med ressourcer, der kan involvere de unge. 





Aktivitetsideer 


Cykelværksted


Socialøkonomisk virksomhed, grafik/tryk, hvor indtægterne går til foreningen


Distribution af Husforbi


Kampagneskole/Gadens Stemmer


Svømme/løbe grupper


Terapi


Yoga/mindfullness


SAND foreslog reparationsværksted


ADHD foreslog stillerum (Anna tager kontakt til Protag).





Næste møde 20. april kl. 16, Haydnsvej 2, 3. sal til vores ugentlige møde med organisationerne og de frivillige. 

































Dagsorden for møde 20. april kl. 16, Haydnsvej 2, 3. sal til vores ugentlige møde med organisationerne og de frivillige. 





1. Vedtagelse af formål for Hellebro





HELLEBRO er et værested/aktivitetshus med udstrakt brugerindflydelse og plads til op til 150 brugere. 





Formålet er, at hjælpeorganisationer, frivillige, brugerne, Københavns kommunes hjælpeinstanser og Aberdeen i fælleskab skaber en platform at hjælpe unge hjemløse på værestedet Hellebro, Haydnsvej 2, 3.sal. 





• Hjælpen består dels af, at de unge hjemløse på værestedet finder en helle, hvor de kan få et bad, en kop kaffe, oplade mobiltelefonen, vaske en vask, eller blot finde ly.  





• Og dels at de unge hjemløse støttes med rådgivning og motiveres med relevante aktivitetstilbud, der skal give mening for dem. 





• Endelig er målet, at de unge hjemløse skal føle sig bedre rustede til selv at kunne håndtere job,- bolig og personlige forhold.





Værestedet forventes at være åbent hverdag ml. 7-20. 





Der etableres en brugergruppe, der afholder ugentlige møder. Således etableres også et aktivt repræsentantskab af brugere/organisationer, hvis funktion er rådgivende ifht bestyrelsen for foreningen for at sikre en reel brugerindflydelse. 





Aberdeen, er udlejer af lejemålet, og har doneret 2 års lejefrihed fra marts 2015- marts 2017. Indenfor denne periode skal foreningen arbejde på at skabe en selvbærende økonomi baseret på fondsmidler til den fælles drift og til de enkelte aktiviteter.








2. Vedtagelse af navn (HELLEBRO, BROEN) og undertekst (værested/aktivitetshus for unge hjemløse)








3. Vedtagelse af vedtægter





Vedtægter for foreningen HELLEBRO


 


§ 1. Navn og tilhørsforhold


Foreningens navn er: HELLEBRO – Helle for unge hjemløse på Ellebro


 


Foreningens hjemsted er Københavns Kommune


 


§ 2. Formål


 


Foreningen HELLEBRO ønsker at støtte og fremme arbejdet for at hjælpe unge hjemløse ml. 18-30 år.





Hjælpeorganisationer, frivillige, brugerne, Københavns kommunes hjælpeinstanser og Aberdeen arbejder i fælleskab på at skabe en platform for at hjælpe unge hjemløse på værestedet Hellebro, Haydnsvej 2, 3.sal.  2450 København SV.





 


§ 3. Organisation


 


Foreningen HELLEBROS overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis.


 


Formanden for foreningen udpeges af Aberdeen Asset Management A/S. Ved foreningens stiftelse har Aberdeen Asset Management A/S udpeget Eva Riedel som formand. Aberdeen Asset Management kan ved meddelelse til den øvrige bestyrelse udskifte formanden.


 


Ud over formanden består bestyrelsen af et medlem fra SAND, og to menige medlemmer som vælges af generalforsamlingen. 





Generalforsamlingen vælger herudover:


 • 2 suppleanter for de menige medlemmer af bestyrelsen


 • 1 revisor


 


Valg af bestyrelsens menige medlemmer sker for en periode på 1 år. Revisor og suppleanter er på valg hvert år. 





I takt med, at der aktivt involveres flere hjælpeorganisationer, vil antallet at bestyrelsesmedlemmer, der repræsenteres tilpasses hertil ved forslag ved en ekstraordinærgeneralforsamling. Dog således, at bestyrelsens antal medlemmer altid er et ulige tal. 





 


§ 4. Generalforsamlingen


 


Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel gennem foreningens eget blad, ved brev eller annoncering i dagspressen.





Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. 


Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:


 


 1. Valg af dirigent


 2. Formandens beretning


 3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent


 4. Indkomne forslag. (Forslag skal være modtaget på sekretariatet senest en uge før generalforsamlingen).


 5. Valg (Jf. § 3)


 6. Eventuelt


 


§ 5. Foreningens HELLEBROS bestyrelse


 


Foreningen HELLEBROS daglige ledelse forestås af bestyrelsen (Jf. § 3).





Bestyrelsens formand er udpeget af Aberdeen Asset Management A/S, og de øvrige medlemmer af bestyrelsen konstituerer sig selv som næstformand og kasserer. Bestyrelsen uddelegerer den daglige drift til en daglig leder så snart der er økonomi til aflønning. Bestyrelsen udarbejder husorden, regnskab og budget.


 


Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


 


Bestyrelsen kan sammensætte samarbejdsgrupper af medlemmer, der kan fungere som idéudviklingsforum for foreningen. 





Der etableres en brugergruppe, der afholder ugentlige møder. Således etableres også et aktivt repræsentantskab af brugere/organisationer, hvis funktion er rådgivende ifht bestyrelsen for foreningen for at sikre en reel brugerindflydelse.


 


Tegningsret for foreningen har formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.








 § 6. Medlemskab


 


Som medlem kan enhver optages, som har interesse i at støtte foreningens formål. Medlemskab er bindende for et år ad gangen. 


 


§ 7. Kontingent/finansiering


 


De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen. Kontingent for brugere og frivillige er kr. 10,- mens kontingent for organisationer er kr. 100,-


 


Foreningen HELLEBRO søges herudover finansieret ved sponsorstøtte samt bidrag for offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og private personer.


 


§ 8. Vedtægtsændringer


 


Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens fremmødte medlemmer samt godkendelse fra Aberdeen Asset Management A/S.


 


§ 9. Ekstraordinær generalforsamling


 


Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det.


 


Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.


 


Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §4.


 


Dagsorden skal motiveres.


 


§ 10. Regnskab


 


Regnskabsåret for Foreningen HELLEBRO er kalenderåret.


 


§ 11. Opløsning


 


Opløsning af foreningen kræver godkendelse fra Aberdeen Asset Management A/S samt et flertal på ¾ af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.


 


Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.


 


Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål.





Foreningen HELLEBRO er stiftet på generalforsamling afholdt den 27. april 2015.


 


(Bestyrelsesmedlemmernes underskrifter)


 









Indkaldelse til den stiftende generalforsamling for foreningen HELLEBRO – Helle for unge hjemløse





Den 27. april kl. 16, Haydnsvej 2, 3. sal 





 


Dagsorden


 


 1.	Valg af dirigent 


 2.	Valg af referent 


 3.	Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse 


 4.	Forslag til vedtægter 


 5.	Forslag til kontingent


 6.	Udpegning af formand for bestyrelsen 


 7.	Valg af foreningens bestyrelse 


 8.	Valg af revisor 


 9.	Eventuelt








Bedste hilsner





Eva Riedel


Aberdeen Asset Management 
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			HELLEBRO





			Kontaktliste for organisationer, hjælpere og frivillige





			Fornavn			Efternavn						Email			Telefon			Adresse


			Eva			Riedel			Aberdeen			eva.riedel@aberdeen-asset.com			20 944412			Strandvejen 58, 2900 Hellerup


			Anna			Furbo Rewitz			ADHD foreningen			afr@adhd.dk			53 729909


			Andrea			Boel Ricketts			Frivillig			'andreaboel@yahoo.dk'			30 95 0984


			Danni			Elmo Kirkeby			Frivillig			dannielmo@gmail.com			81 536281


			Dorte			Glad			Frivillig			dorteglad@gmail.com			23 969000			Højskolevej 15, 2800 Kgs. Lyngby


			Tore			Vendelhaven			Frivillig			tore.vendelhaven@gmail.com			60 176996			Solitudevej 6, 1.tv. 2200 København N


			Søren			Dandanell Parrot			Frivillig			info@solo-ark.dk			2141 3252			Overgaden oven Vandet 50, 1415 Kbh K


			Tina 			Lindskov			Frivillig			tina-lindskov@hotmail.com


			Phillip			Ghobadi			Frivillig			'nomadmand' <nomadmand@gmail.com>


			Emma 			Johansen			Frivillig			emma@gmi-johansen.dk			22969905


			Daniel						Frivillig


			Kalle			Birch Madsen			Gaderummet			kallebm@mail.dk			24879126


			Anine						Gaderummet			anine@hotmail.com			60 604973


			Gretsche						Gaderummet			gretsche@hotmail.com			52 400489


									Herfra og Videre			hov@herfraogvidere.dk			32575000 / 20305239. 


			Robert						Koefoeds Skole			'robert@kofoedsskole.dk'


			Bent						Kofoeds kælder			'bentk@kofoedsskole.dk'


			Lau			Jeppesen			LAP			durumrullen@gmail.com			30286585


			Cornelius						LAP - Landsforeningen af psykiatribrugere			cornelius@lap.kbh.dk			27575883			Vesterbrogade 103, 1. sal, 1620 København V


			Anne			Kirkegaard			Projekt Udenfor			Aki@udenfor.dk			31 18 30 18 			Ravnsborggade 2-4, 3. sal, 2200 København N


			Bibi			Andersen			Projekt Udenfor			ba@udenfor.dk


			Ninna			Hoegh			Projekt Udenfor			nh@udenfor.dk			53602027


			Tine			Vesterbøg			Projekt Udenfor			tve@udenfor.dk			53 760616			Ravnsborggade 2-4, 3. sal, 2200 København N


			May-Britt			Auning			RG60			maj-britt@rg60.dk			42496065








			Anders			Sørensen			Weshelter			ans@weshelter.dk			26833516			Gl. Køge Landevej 137, 2500 Valby


			Rene			Nielsen			TRUE			rene@sandudvalg.dk			30735030


			Richardt			Aamand			TRUE			richardt.aamand@gmail.com			81 267179


			Steen 			Rosenquist			TRUE			steen1954@live.dk			89937060


			Jens			Vestergaard			TRUE			jv.live@live.dk			31 252686			Sortedams Dosseringen 103, 1. th, 2100 København Ø


			Lene			Thorslund			Stemmer på Kanten			lenetsvendsen@gmail.com


			Rie 			Fink			TRUE			riefink1012@gmail.com			81300475


			Eva Riedel


			20. april 2015
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From: Anders Sørensen
To: Eva Riedel
Cc: Kalle Birck-Madsen; Allan Petersen; Anders Sørensen; andreaboel@yahoo.dk; Anine Gaderummet; Anna


Furbo REwitz ADHD foreningen; Anne Kirkegaard; bentk@kofoedsskole.dk; Bibi Andersen;
bs18@sof.kk.dk; Cornelius LAP KBH Rigtig; Danni; David Meier; Dorte Glad; Gretchen Gaderummet;
Herfra og Videre; Jens Vesterg?rd, SAND; Lau Jeppesen; Maj-britt R?dmandsgade; Ninna Hoegh; Rene
Nielsen; Richardt Aamand; robert@kofoedsskole.dk; Steen Rosenquist; Tine Vesterberg; Tore
Vendelhaven; U Turn K?benhavns Kommune; nomadmand


Subject: Re: SV: HUSORDEN for HELLEBRO 3.je
Date: 7. april 2015 15:48:41


Kære alle 
Ked af at måtte melde afbud i dag. Sidder i bestyrelsesmøde hele aftenen!


Ønsker jer et godt møde. 
Anders 
WeShelter 


Sendt fra min iPhone


Den 7 Apr 2015 kl. 12:55 skrev Eva Riedel <eva.riedel@aberdeen-asset.com>:


Kære alle
Og her er indlæg fra Allan, Vi-gør.


Eva


Sent with Good (www.good.com)


-----Original Message-----
From: Eva Riedel
Sent: Tuesday, April 07, 2015 09:34 AM GMT Standard Time
To: 'Kalle Birck-Madsen'; 'Allan Petersen'; 'Anders S?rensen
Weshelter'; 'andreaboel@yahoo.dk'; 'Anine Gaderummet'; 'Anna Furbo
REwitz ADHD foreningen'; 'Anne Kirkegaard';
'bentk@kofoedsskole.dk'; 'Bibi Andersen'; 'bs18@sof.kk.dk'; 'Cornelius
LAP KBH Rigtig'; 'Danni'; 'David Meier'; 'Dorte Glad'; 'Gretchen
Gaderummet'; 'Herfra og Videre'; 'Jens Vesterg?rd, SAND'; 'Lau
Jeppesen'; 'Maj-britt R?dmandsgade'; 'Ninna Hoegh'; 'Rene Nielsen';
'Richardt Aamand'; 'robert@kofoedsskole.dk'; 'Steen Rosenquist'; 'Tine
Vesterberg'; 'Tore Vendelhaven'; 'U Turn K?benhavns Kommune'
Cc: 'nomadmand'
Subject: SV: HUSORDEN for HELLEBRO 3.je


Kære alle,
Her er forslag fra Richardt Engelbrecht.


Glæder mig til at se jer i eftermiddag.


Eva


Husregler
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Indtagelse af stoffer eller alkohol, kan medføre bortvisning eller
advarsel.


Besiddelse af stemningsændrende stoffer af en hver art,
kan medføre bortvisning eller advarsel.


Udøvelse af vold eller trusler herom, kan medføre øjeblikkelig
bortvisning.


Rygning er kun tilladt i afmærkede områder.


Spil om penge er ikke tilladt.


Udlån af penge eller andre effekter, mellem brugere. Er på eget
ansvar.


Oprydning er et fælles ansvar, det er brugernes samt de frivilliges
opgave at holde god orden.


Mobiltelefoner, kan oplades i aflåst rum. Og bør kun benyttes uden
gene for omgivelserne.


Walkmen og andre musikapparater, kan benyttes i stillerum eller
afslapningsrum.


Overtrædelse af ”husregler” vil medføre advarsel eller påtale herom.
Brud på ”husregler” gentagende gange, vil medføre bortvisning.


Det er brugernes egen opgave og ansvar, i samarbejde med de
frivillige, at udvis respekt og hensyn overfor sig selv og omgivelserne.


Forslag til arbejdsgang på Hellebro.


Der bør være min 2 frivillige på vagt samtidigt.
Adgangsnøgler, bør nummerres og underskrift på udlevering af disse.
En gæstebog bør ligge fremme, i stedet for ris og ros kasse.
En notesbog, bør være aflåst til de frivillige. Efter endt vagt eller
hændelser, bør der noteres i denne i samvær af de vagthavende
frivillige.
Selvsamme notesbog, bør læses af ny vagthavende frivillige for at
være opdaterede af evt. Hændelser fra forrige vagt.


Disse forslag er kun forslag.


Sent with Good (www.good.com)



http://www.good.com/





-----Original Message-----
From: Kalle Birck-Madsen [kallebm@mail.dk]
Sent: Tuesday, April 07, 2015 09:11 AM GMT Standard Time
To: Eva Riedel; 'Allan Petersen'; 'Anders S?rensen Weshelter';
'andreaboel@yahoo.dk'; 'Anine Gaderummet'; 'Anna Furbo REwitz
ADHD foreningen'; 'Anne Kirkegaard'; 'bentk@kofoedsskole.dk'; 'Bibi
Andersen'; 'bs18@sof.kk.dk'; 'Cornelius LAP KBH Rigtig'; 'Danni';
'David Meier'; 'Dorte Glad'; 'Gretchen Gaderummet'; 'Herfra og Videre';
'Jens Vesterg?rd, SAND'; 'Lau Jeppesen'; 'Maj-britt R?dmandsgade';
'Ninna Hoegh'; 'Rene Nielsen'; 'Richardt Aamand';
'robert@kofoedsskole.dk'; 'Steen Rosenquist'; 'Tine Vesterberg'; 'Tore
Vendelhaven'; 'U Turn K?benhavns Kommune'
Cc: 'nomadmand'
Subject: HUSORDEN for HELLEBRO 3.je


Nedenfor et forslag til husorden for Hellebro 3.je.


Kan jeg nå det inden mødet i dag tirsdag kl.16 ude i Hellebro, sender
jeg også nogle tdiligere overvejelse over målgruppe,
finansieringsmuligheder og succeskriterier.
Håber vi alle ses til mødet.
Kalle
Gaderummet


HUSORDEN for HELLEBRO 3.je


Forslag markeret med gult


Alt andet er rundbordssamtale med mig selv.


 


 


Enhver husorden er altid foreløbig. Den forandrer sig, uddybes og præciseres
gennem, hvad et hus møder af nye opgaver og problemer, og hvordan disse
bedst kan takles, på kort sigt og på lang sigt, både overfor opdragsgivere,
støtter og brugere.


Nedenstående er et forsøg på formuleringer på områderne af rygning, alkohol
og adfærd.


 


De er ikke uvildigt skrevne. De differentierer, så alle kan føle sig velkomne i
huset, i hvert fald til en start. Så er det også muligt senere, at skrive
forandrende forbedringer ind, efterhånden som ting kommer til at udvikle sig
gennem praksis.


 


De er skrevet på baggrund af, at huset med sit formål om ”støtte til unge
hjemløse”, og at frivillig aktivitet og brugerindflydelse skal være bærende, at
det så skal være muligt, for alle mulige forskellige mennesker, der vil deltage
og bidrage, at disse også kan føle sig hjemme og ikke kun være gæst i
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fremmed hjem, i hvert fald til en start.


 


Senere vil husordenen selv invitere til huset, altså hvis der foregår noget
praktisk af værdi for mig, med det miljø husordenen har bygget op?   


 


 


ALKOHOL
Øl og vin og er ikke bandlyst i huset. Skal kun nydes ved lejlighed, med
måde og i respekt for andre.


 


RYGNING.


Respekt for ikke rygere. Rygere henvises til aftalte rum i huset, eller til at gå
udenfor og trække luft.


 


ADFÆRD


Ved gentagne disrespekterende og truende adfærd, meddeler huset karantæne.
Huset accepterer ikke hårde stoffer eller ikke-ordineret medicin, tyvekoster
og hælervarer.


 


 


I ingen af ovenstående tre punkter, er der præciseret nogen procedure, i
tilfældet et problem. Eller hvordan det optræder, lokaliseres og kan håndteres.
Det må videre omtanke med praksis i huset, kunne gøre. I en husorden ligger
også, hvilke brugere i målgruppen af unge hjemløse, der vil kunne bruge
huset, gøre det og blive en aktiv part – eller vælge det fra. Det samme gælder
for frivillige.


 


Som den for start-pennen på husordenen, vil jeg sige, at det er bedst at få det
hele og væsentlige med fra starten, når noget skal gøres levedygtigt. Og det
kan være ganske svært, når det skal formuleres i enkelte små punkter.


 


Man kan til sin afklaring, lave en lakmusprøve på ovenstående husorden og
dens tre punkter, og hvis ikke man har en egen forhånden, så fx ud fra
Buddha, hvor den ”største fejltagelse, man kan begå, det er forenklingen”.


Dvs. til spørgsmålet om noget i husordenen er kogt ned til en ikke brugbar
praktisk rettesnor, ikke bare for nuværende, men også for kommende
udvikling, at starte sådan, med de formulering der er valgt!?







 


Det er nemt at forestille sig sine egne intenderede regler med huset ført helt
igennem på husplan, både i hensyntagen til omgivelser, støttemuligheder og
indhold, og hvordan alt går op i den bedste enhed for en selv og egne nære og
kære. Men en enkelt person eller gruppes værdisæt, tror jeg ikke alene kan
løfte husets opgave.  


 


Derfor er husordensforslaget ikke et forsøg på et kompromis mellem en
nultolerance og rygere og alkoholnydere, men et forslag til en differentieret
og åben praksis, som ikke skal forhindre brugere og aktivister i at kunne
mødes, på den ene eller den anden måde. Og således at husordenen kan flytte
sig, få forbedring, begrænsninger og tilføjelser, og bedst muligt støtte husets
formål, herunder at det skal kunne blive selvbærende, og finansiere sig selv,
gennem sin kommende ydelsesstruktur. Ingen enkeltgruppe kan eller vil yde
dette, så ville det også være et andet projekt, men det betyder samtidig at det
er summen af de enkelte gruppers/organisationers/enkeltpersoners virke, der
afgører om huset kan forny sit økonomiske grundlag, eller ikke.


Det vil i starten være muligt at søge alle mulige midler, sikkert med held,
men så kommer tiden, hvor ansøgningen om midler, skal følges op med
beskrivelse af husets resultater på alle planer og niveauer, og hvor det er
indholdet af disse, også i en kvantitativ opgørelse, der afgør en fortsat støtte
til husets drift – eller et stop for videre støtte.


 


Jeg er ikke den bedste til at komme med et udkast til en husorden.
Husordenen er sådan én, der altid volder problemer, på den ene eller den
anden måde! Også når den medstemmer praksis i dagligdagen. Jeg har til
eksempel, ikke været ude/rundt og slå på tromme for huset – hverken i mit
ressourcebagland eller i min brugergruppen - for det omhandler også, hvad
jeg kan slå på tromme til. Og hvad der ikke vil være muligt i huset. Jeg har i
hele mit liv, leget med dem, ingen andre vil lege med – og derfor min
tilbageholdenhed på dette område.


Faktorer som ovenståene og sikkert flere i ens egen hidtidige livspraksis, som
de har udviklet sig, og hvad man gerne vil arbejde med i huset, og hvad man
kan bidrage med – hvor forskelligartede ideerne så end er - tror jeg spiller en
stor rolle i afklaringen af ens engagement, og for den prioritering, det kan få i
eget frivilligheds-liv, helt ned på niveauet af antal timer man lægger i huset. 
  


 


Den er en udfordring, husordenen. Den skal varetage mange forskelligartede
interessenters behov, nuværende og kommende, der har betydning for husets
overlevelse. Og hvor ingen dage vil være ens. Fejler man på et punkt, fejler
man måske på alle.


 


*****







 


Ovenstående ord om røg og druk omsat til de enkelte lokaliteters brug, altså
den lokalemæssige differentiering, kan være følgende:


 


Huset kan således ikke opfattes som en ikke-ryger zone, men som et hus for
respekt for ikke rygere.


 


- Man kan ryge i opholdsstuen – den med
billard/bordtennis/sofaer/fjernsyn/pc-ere - eller udenfor.


- Hvile, sofa og pc-hjørne-indgangsrummet til venstre, er røgfrit.


- For mødelokalet bagerst, der er tiltænkt gruppemøder, herunder lokale
grupper med interesse for huset – og hvor man kan booke lokalet - her sætter
mødet selv sin ryger eller ikke-ryger dagsorden.


- Organisationsrummet tilstræbes røgfri. Kan ved store offentlige møder, efter
aftale anvendes som mødelokale.


- Køkkenet har et bord i sit hjørne ved vinduet til de spisende rygere. Der kan
evt. sættes en flytbar væg op mellem rygere og ikke rygere, hvor rygerne
havner i hjørnet – sammen med vaskemaskinen og tørretumpleren, der med
fordel kan flyttes til køkkenet, og dermed frigive et rum for huset. Køkkenet
skal så kunne reetableres med sit store mødebord i midten, når der er
anledning hertil.


 


Andre rum/lokaler som ikke er benævnt i ovenstående, er i udgangspunktet
ikke-rygerum. I samtalerum skal undtagelser herfra, ikke være en
begrænsning.


Huset har endnu to ledige rum, et stort og et lille. Begge kan komme i spil,
ud fra hvad der mangler af plads/rum til (funktionsopdelt)
aktivitet/væren/aktion - you name it! Allerede beskrevne rum, kan sigtes i
samme åndedrag. Kan noget nyt dukke op, blandes kortene igen?


 


Ift. den fysiske unge hjemløse, hvis tilstand ingen kender, når hyn er ny og
går ind ad døren. Og om hvem nok ingen kan se, hvem er, og hvad det
handler om – og om noget bestemt:


 


”Efter mange trapper, så skal man kunne sætte sig,
ude i det forreste af huset, stande i tid med hele sig og
gemmer - og måske få øje på et miljø rundt om en, der
indbyder til at invitere sig selv mere indenfor”.







 


 


Kalle
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From: Allan Vestergaard Petersen
To: Eva Riedel
Cc: "Kalle Birck-Madsen"; "Allan Petersen"; "Anders S?rensen Weshelter"; "Anine Gaderummet"; "Anna Furbo


REwitz ADHD foreningen"; "Anne Kirkegaard"; "Bibi  Andersen"; "Cornelius LAP KBH Rigtig"; "Danni";
"David Meier"; "Dorte Glad"; "Gretchen Gaderummet"; "Herfra og Videre"; "Jens Vesterg?rd, SAND"; "Lau
Jeppesen"; "Maj-britt R?dmandsgade"; "Ninna Hoegh"; "Rene Nielsen"; "Richardt Aamand"; "Steen
Rosenquist"; "Tine Vesterberg"; "Tore Vendelhaven"; "U Turn K?benhavns Kommune"; "nomadmand"


Subject: Re: SV: HUSORDEN for HELLEBRO 3.je
Date: 7. april 2015 13:44:13


Her er mit forslag, det kom ikke med i Eva´s mail.


Forslag til husorden i opstart fasen. 


1. Al indtag eller salg af alkohol og euforiserende stoffer incl hash, er bandlyst i huset.


Hellebro i nuværende form er ikke udstyret til at tage hånd om misbrug af nogen som helst form.


Huset skal ikke ligge navn til at den slags imødekommes, selvfølgelig skal den unge hjemløse ikke
smides ud hvis han/hun er påvirket, men skal gøres opmærksom på at Hellebro ikke er stedet for
den slags. Hellebro er et helle, hvor man kommer og søger hjælp til at komme på ret køl igen, og
burde ikke være "endnu" et værested, hvor den unge kan få plads til at fortsætte sine misbrug, og
dermed have muligheden for at påvirke ikke misbrugere ud i et misbrug. Opstår der kontroverser,
skal disse fanges i opløbet, og virker dialog ikke, skal politiet tilkaldes, indtil politiken herom kan
ændres, ved udbygning af konflikthåndtering hos frivillige.


2. Al opfordring til vold eller gøren brug af vold, er bandlyst i huset. 


Hellebro i nuværende form er ikke udstyret til at tage hånd om vold af nogen som helst form.
Opstår der kontroverser, skal disse fanges i opløbet, og virker dialog ikke, skal politiet tilkaldes,
indtil politiken herom kan ændres, ved udbygning af konflikthåndtering hos frivillige.


3. Alle brugere uanset alder tilskyndes at være en aktiv del af huset, i så vid udstrækning som
muligt. Og aftalt på foregående møder, kræves det af brugere over 30år at de bidrager til huset. På
denne måde gøres Hellebro unik, i den forstand at det ikke "bare" skal være en varmestue, men at
alle der kan, er aktive for at gøre huset bedre til at hjælpe målgruppen: de unge hjemløse.  


4. Der skal som minimum og alt efter antal af brugere, være 3 frivillige i huset på samme tid. Dette
især ud fra et sikkerheds hensyn, det skal være trykt og rart at være frivillig i huset.


Den frivillige resurse er huset nerve og hjerte. Og er derfor nærmest vigtigst at have fokus på trives
i huset, end brugerne af huset. Uden personale intet hus. 


-Aktivitetshuset Hellebro er et helle for unge hjemløse, et sted hvor de kan komme og få hjælp til
dagligdagens problemstillinger. Et sted hvor de kan blive set og hørt, som helt almindelig
mennesker, i øjenhøjde og uden at blive set ned på eller blive sat i bås.


Husreglerne skal være så simple som overhovedet muligt, og håndhæves med en kærlig men
bestemt hånd.  


Kan godt lige formen "3 strikes and out". Det giver den unge hjemløse mulighed for at jokke i
spinaten, opdage konsekvenserne og gøre det bedre næste gang. 


Ingen er tjent med et card blankt til at gøre som man vil. Men alle er tjent med at være en del af
noget der rykker i den rigtige retning. 


Venlig Hilsen 


Allan V. Petersen
tlf 31645654
E-mail avp@vi-goer.dk
www.Vi-Gør.dk
CVR nr 35195637 


Se mere på vores hjemmeside www.vi-gør.dk
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Eva Riedel skrev den 2015-04-07 12:55:


Kære alle
Og her er indlæg fra Allan, Vi-gør.


Eva


Sent with Good (www.good.com)


-----Original Message-----
From: Eva Riedel
Sent: Tuesday, April 07, 2015 09:34 AM GMT Standard Time
To: 'Kalle Birck-Madsen'; 'Allan Petersen'; 'Anders S?rensen Weshelter'; 'andreaboel@yahoo.dk';
'Anine Gaderummet'; 'Anna Furbo REwitz ADHD foreningen'; 'Anne Kirkegaard';
'bentk@kofoedsskole.dk'; 'Bibi Andersen'; 'bs18@sof.kk.dk'; 'Cornelius LAP KBH Rigtig'; 'Danni';
'David Meier'; 'Dorte Glad'; 'Gretchen Gaderummet'; 'Herfra og Videre'; 'Jens Vesterg?rd, SAND';
'Lau Jeppesen'; 'Maj-britt R?dmandsgade'; 'Ninna Hoegh'; 'Rene Nielsen'; 'Richardt Aamand';
'robert@kofoedsskole.dk'; 'Steen Rosenquist'; 'Tine Vesterberg'; 'Tore Vendelhaven'; 'U Turn K?
benhavns Kommune'
Cc: 'nomadmand'
Subject: SV: HUSORDEN for HELLEBRO 3.je


Kære alle,
Her er forslag fra Richardt Engelbrecht.


Glæder mig til at se jer i eftermiddag.


Eva


Husregler


Indtagelse af stoffer eller alkohol, kan medføre bortvisning eller advarsel.


Besiddelse af stemningsændrende stoffer af en hver art,
kan medføre bortvisning eller advarsel.


Udøvelse af vold eller trusler herom, kan medføre øjeblikkelig bortvisning.


Rygning er kun tilladt i afmærkede områder.


Spil om penge er ikke tilladt.


Udlån af penge eller andre effekter, mellem brugere. Er på eget ansvar.


Oprydning er et fælles ansvar, det er brugernes samt de frivilliges opgave at holde god orden.


Mobiltelefoner, kan oplades i aflåst rum. Og bør kun benyttes uden gene for omgivelserne.


Walkmen og andre musikapparater, kan benyttes i stillerum eller afslapningsrum.


Overtrædelse af "husregler" vil medføre advarsel eller påtale herom.
Brud på "husregler" gentagende gange, vil medføre bortvisning.


Det er brugernes egen opgave og ansvar, i samarbejde med de frivillige, at udvis respekt og
hensyn overfor sig selv og omgivelserne.







Forslag til arbejdsgang på Hellebro.


Der bør være min 2 frivillige på vagt samtidigt.
Adgangsnøgler, bør nummerres og underskrift på udlevering af disse.
En gæstebog bør ligge fremme, i stedet for ris og ros kasse.
En notesbog, bør være aflåst til de frivillige. Efter endt vagt eller hændelser, bør der noteres i
denne i samvær af de vagthavende frivillige.
Selvsamme notesbog, bør læses af ny vagthavende frivillige for at være opdaterede af evt.
Hændelser fra forrige vagt.


Disse forslag er kun forslag.


Sent with Good (www.good.com)


-----Original Message-----
From: Kalle Birck-Madsen [kallebm@mail.dk]
Sent: Tuesday, April 07, 2015 09:11 AM GMT Standard Time
To: Eva Riedel; 'Allan Petersen'; 'Anders S?rensen Weshelter'; 'andreaboel@yahoo.dk'; 'Anine
Gaderummet'; 'Anna Furbo REwitz ADHD foreningen'; 'Anne Kirkegaard'; 'bentk@kofoedsskole.dk';
'Bibi Andersen'; 'bs18@sof.kk.dk'; 'Cornelius LAP KBH Rigtig'; 'Danni'; 'David Meier'; 'Dorte Glad';
'Gretchen Gaderummet'; 'Herfra og Videre'; 'Jens Vesterg?rd, SAND'; 'Lau Jeppesen'; 'Maj-britt R?
dmandsgade'; 'Ninna Hoegh'; 'Rene Nielsen'; 'Richardt Aamand'; 'robert@kofoedsskole.dk'; 'Steen
Rosenquist'; 'Tine Vesterberg'; 'Tore Vendelhaven'; 'U Turn K?benhavns Kommune'
Cc: 'nomadmand'
Subject: HUSORDEN for HELLEBRO 3.je


Nedenfor et forslag til husorden for Hellebro 3.je.


Kan jeg nå det inden mødet i dag tirsdag kl.16 ude i Hellebro, sender jeg også nogle tdiligere
overvejelse over målgruppe, finansieringsmuligheder og succeskriterier.
Håber vi alle ses til mødet.
Kalle
Gaderummet


HUSORDEN for HELLEBRO 3.je


Forslag markeret med gult


Alt andet er rundbordssamtale med mig selv.


 


 


Enhver husorden er altid foreløbig. Den forandrer sig, uddybes og præciseres gennem,
hvad et hus møder af nye opgaver og problemer, og hvordan disse bedst kan takles, på
kort sigt og på lang sigt, både overfor opdragsgivere, støtter og brugere.


Nedenstående er et forsøg på formuleringer på områderne af rygning, alkohol og
adfærd.


 


De er ikke uvildigt skrevne. De differentierer, så alle kan føle sig velkomne i huset, i
hvert fald til en start. Så er det også muligt senere, at skrive forandrende forbedringer
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ind, efterhånden som ting kommer til at udvikle sig gennem praksis.


 


De er skrevet på baggrund af, at huset med sit formål om "støtte til unge hjemløse", og
at frivillig aktivitet og brugerindflydelse skal være bærende, at det så skal være muligt,
for alle mulige forskellige mennesker, der vil deltage og bidrage, at disse også kan føle
sig hjemme og ikke kun være gæst i fremmed hjem, i hvert fald til en start.


 


Senere vil husordenen selv invitere til huset, altså hvis der foregår noget praktisk af
værdi for mig, med det miljø husordenen har bygget op?   


 


 


ALKOHOL
Øl og vin og er ikke bandlyst i huset. Skal kun nydes ved lejlighed, med måde og i
respekt for andre.


 


RYGNING.


Respekt for ikke rygere. Rygere henvises til aftalte rum i huset, eller til at gå udenfor og
trække luft.


 


ADFÆRD


Ved gentagne disrespekterende og truende adfærd, meddeler huset karantæne. Huset
accepterer ikke hårde stoffer eller ikke-ordineret medicin, tyvekoster og hælervarer.


 


 


I ingen af ovenstående tre punkter, er der præciseret nogen procedure, i tilfældet et
problem. Eller hvordan det optræder, lokaliseres og kan håndteres. Det må videre
omtanke med praksis i huset, kunne gøre. I en husorden ligger også, hvilke brugere i
målgruppen af unge hjemløse, der vil kunne bruge huset, gøre det og blive en aktiv part
– eller vælge det fra. Det samme gælder for frivillige.


 


Som den for start-pennen på husordenen, vil jeg sige, at det er bedst at få det hele og
væsentlige med fra starten, når noget skal gøres levedygtigt. Og det kan være ganske
svært, når det skal formuleres i enkelte små punkter.


 


Man kan til sin afklaring, lave en lakmusprøve på ovenstående husorden og dens tre
punkter, og hvis ikke man har en egen forhånden, så fx ud fra Buddha, hvor den "største
fejltagelse, man kan begå, det er forenklingen".


Dvs. til spørgsmålet om noget i husordenen er kogt ned til en ikke brugbar praktisk
rettesnor, ikke bare for nuværende, men også for kommende udvikling, at starte sådan,
med de formulering der er valgt!?







 


Det er nemt at forestille sig sine egne intenderede regler med huset ført helt igennem på
husplan, både i hensyntagen til omgivelser, støttemuligheder og indhold, og hvordan alt
går op i den bedste enhed for en selv og egne nære og kære. Men en enkelt person eller
gruppes værdisæt, tror jeg ikke alene kan løfte husets opgave.  


 


Derfor er husordensforslaget ikke et forsøg på et kompromis mellem en nultolerance og
rygere og alkoholnydere, men et forslag til en differentieret og åben praksis, som ikke
skal forhindre brugere og aktivister i at kunne mødes, på den ene eller den anden måde.
Og således at husordenen kan flytte sig, få forbedring, begrænsninger og tilføjelser, og
bedst muligt støtte husets formål, herunder at det skal kunne blive selvbærende, og
finansiere sig selv, gennem sin kommende ydelsesstruktur. Ingen enkeltgruppe kan eller
vil yde dette, så ville det også være et andet projekt, men det betyder samtidig at det er
summen af de enkelte gruppers/organisationers/enkeltpersoners virke, der afgører om
huset kan forny sit økonomiske grundlag, eller ikke.


Det vil i starten være muligt at søge alle mulige midler, sikkert med held, men så
kommer tiden, hvor ansøgningen om midler, skal følges op med beskrivelse af husets
resultater på alle planer og niveauer, og hvor det er indholdet af disse, også i en
kvantitativ opgørelse, der afgør en fortsat støtte til husets drift – eller et stop for videre
støtte.


 


Jeg er ikke den bedste til at komme med et udkast til en husorden. Husordenen er sådan
én, der altid volder problemer, på den ene eller den anden måde! Også når den
medstemmer praksis i dagligdagen. Jeg har til eksempel, ikke været ude/rundt og slå på
tromme for huset – hverken i mit ressourcebagland eller i min brugergruppen - for det
omhandler også, hvad jeg kan slå på tromme til. Og hvad der ikke vil være muligt i
huset. Jeg har i hele mit liv, leget med dem, ingen andre vil lege med – og derfor min
tilbageholdenhed på dette område.


Faktorer som ovenståene og sikkert flere i ens egen hidtidige livspraksis, som de har
udviklet sig, og hvad man gerne vil arbejde med i huset, og hvad man kan bidrage med
– hvor forskelligartede ideerne så end er - tror jeg spiller en stor rolle i afklaringen af
ens engagement, og for den prioritering, det kan få i eget frivilligheds-liv, helt ned på
niveauet af antal timer man lægger i huset.    


 


Den er en udfordring, husordenen. Den skal varetage mange forskelligartede
interessenters behov, nuværende og kommende, der har betydning for husets
overlevelse. Og hvor ingen dage vil være ens. Fejler man på et punkt, fejler man måske
på alle.


 


*****


 


Ovenstående ord om røg og druk omsat til de enkelte lokaliteters brug, altså den
lokalemæssige differentiering, kan være følgende:


 







Huset kan således ikke opfattes som en ikke-ryger zone, men som et hus for respekt for
ikke rygere.


 


- Man kan ryge i opholdsstuen – den med billard/bordtennis/sofaer/fjernsyn/pc-ere -
eller udenfor.


- Hvile, sofa og pc-hjørne-indgangsrummet til venstre, er røgfrit.


- For mødelokalet bagerst, der er tiltænkt gruppemøder, herunder lokale grupper med
interesse for huset – og hvor man kan booke lokalet - her sætter mødet selv sin ryger
eller ikke-ryger dagsorden.


- Organisationsrummet tilstræbes røgfri. Kan ved store offentlige møder, efter aftale
anvendes som mødelokale.


- Køkkenet har et bord i sit hjørne ved vinduet til de spisende rygere. Der kan evt.
sættes en flytbar væg op mellem rygere og ikke rygere, hvor rygerne havner i hjørnet –
sammen med vaskemaskinen og tørretumpleren, der med fordel kan flyttes til køkkenet,
og dermed frigive et rum for huset. Køkkenet skal så kunne reetableres med sit store
mødebord i midten, når der er anledning hertil.


 


Andre rum/lokaler som ikke er benævnt i ovenstående, er i udgangspunktet ikke-
rygerum. I samtalerum skal undtagelser herfra, ikke være en begrænsning.


Huset har endnu to ledige rum, et stort og et lille. Begge kan komme i spil, ud fra hvad
der mangler af plads/rum til (funktionsopdelt) aktivitet/væren/aktion - you name it!
Allerede beskrevne rum, kan sigtes i samme åndedrag. Kan noget nyt dukke op, blandes
kortene igen?


 


Ift. den fysiske unge hjemløse, hvis tilstand ingen kender, når hyn er ny og går ind ad
døren. Og om hvem nok ingen kan se, hvem er, og hvad det handler om – og om noget
bestemt:


 


"Efter mange trapper, så skal man kunne sætte sig, ude i det
forreste af huset, stande i tid med hele sig og gemmer - og måske
få øje på et miljø rundt om en, der indbyder til at invitere sig
selv mere indenfor".


 


 


Kalle
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From: Eva Riedel
To: "andreaboel@yahoo.dk"; "Anne Kirkegaard"; "bentk@kofoedsskole.dk"; Bibi Andersen; "bs18@sof.kk.dk";


Chris Evers ; Danni; "Dorte Glad"; Herfra og Videre; Kalle; Lau Jeppesen; "Ninna Hoegh"; "Rene Nielsen";
"robert@kofoedsskole.dk"; Steen Rosenquist; "Tine Vesterberg"; Katrine Abel-Jespersen; Irene Rekling


Subject: Værested/aktivitetshus på Ellebjergvej - UDSKUDT MØDE
Date: 3. februar 2015 14:46:26


Kære alle,
 
På sidste møde aftalte vi at mødes på Ellebjergvej i morgen, så vi kunne ud af, hvordan vi
kommer videre både rent praktisk og få åbnet for de unge – og ikke mindst få afklaret, hvilke
organisationer, der vil bidrage med hvad.
 
Kommune har hasteindkaldt til møde om at lave ungdomsboliger, så det bliver vi nød til at
prioritere. Vi bliver derfor nød til at udskyde vores møde. Jeg foreslår ny mødedato den 12.
februar 2015 kl. 13.30 – send mig lige en mail, om det passer jer?
 
I mellemtiden har jeg talt med Thomas Mølgaard, der på vegne af både Røde Kors og
Ungdommens Røde Kors trækker sig helt ud af projektet, da de ikke mener Aberdeen skal
spille nogen rolle overhovedet, de øvrige organisationer i begrænset omfang, og slet ikke vil
arbejde parallelt med de frivilliges fundraising aktiviteter mv.
 
Steen Rosenquist, formand i SAND, siger følgende:
Jeg har kontaktet LVS, landsforeningen af væresteder, de er med på at give råd og vejledning.
Jeg var tidligere formand for SVID, Sammenslutningen Af VærestedsBRUGERE I Danmark, og
værkstedsleder på et værested med 100 procent brugerstyring, et sted hvor man drak og røg
fede, i en skibscontainer, med lidt bænke og borde udenfor. Her oprettede vi en forening, så vi
kunne søge penge og midler til drift, udbedring og fornyelser. Det gik fantastisk, der blev bygget
en udestue, af brugerne, som kom til at betyde helt utroligt meget og noget man værnede om,
de havde jo selv svedt og blødt for det.
 
”Jeg vil holde fast i ideen om et sekretariat og en forening, så kommer brugerindragelsen ind så
det kan forsvares at kalde det brugerstyret værested, men med en daglig, (leder) mentor, som
holder sig i baggrunden så langt hen ad vejen det kan lade sig gøre, men træder til i spids
situationer og ellers bare er der.
 
Jeg er også blevet bekræftet i ideen om at invitere de unge, til at byde ind med deres, inden der
laves mere, så de fra start kan forestille sig deres univers på stedet og de aktiviteter der kunne
have interesse. De skal med så tidligt i forløbet som muligt da det skal være brugernes eget sted,
så kan de komme med forslag til regler og forbud, det er mest retfærdigt og er der noget der
mangler, så er det retfærdighed.”
 
Ninna Høegh, Projekt Udenfor har jeg også hørt fra i dag. De vil gerne henvise unge til
relevante steder for unge, men er uafklarede i forhold til hvorvidt projekt UDENFOR skal gå ind i
et fremtidigt samarbejde jf. de input omkring organisering og socialpædagogisk viden, Ninna
Høegh kom med på seneste møde og jf. Aberdeens input omkring topstyring.
 
For en god ordens skyld vil jeg gerne minde om, at det er et erklæret formål, at værestedet skal
fungere som en bred  platform for alle, der vil hjælpe de unge. Det gælder både kommunen,
frivillige, organisationer og Aberdeen.  Der er ikke tale om topstyring, men brugerstyring.  Vi vil
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derfor arbejde videre med SAND, andre organisationer og de frivillige på at få strukturen på
plads og vil så snart vi har en åbningsdato informere alle, der vil henvise/bruge
værestedet/aktivitetshuset.
 
Bedste hilsner
Eva
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eva Riedel
Head of Communication & Marketing 
Aberdeen Asset Management PLC
Tel: +45 33 44 4098 | Fax: +45 33 44 4001 
aberdeen-asset.com
Find out how aspects of everyday life embody our philosophy at Aberdeen
simplyaberdeen.com
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From: Kalle Birck-Madsen
To: Eva Riedel (eva.riedel@aberdeen-asset.com); Steen Rosenquist (steen1954@live.dk)
Cc: info@gaderummet.dk
Bcc: gretsche@hotmail.com; "tore.vendelhaven@gmail.com" (tore.vendelhaven@gmail.com)
Subject: Om problemer i en startfase - set fra et hjørne
Date: 11. april 2015 13:02:00
Attachments: Om problemer i en startfase.docx


Kære Eva og Steen


Jeg satte mig for efter sidste møde, at skrive min hjerne ud, gennem alle problemer og
dilemmaer der gemmer sig, og som jeg kan tvinge frem. Til mig selv, til Gaderummet og til jer.
Mine konkluderende tanker er med gult, næsten bagerst.  Første del er også en opsamling på,
hvordan jeg har forstået projektet. Det er ikke tanken at fylde jer med ord, og alt skal læses.
Derfor har jeg lavet et lille register, så man kan slå ned i teksten. Så man må melde ud, hvor man
står – og om følgeproblemer. Så der kan træffes en beslutning.


Ved ikke om der er opstået en klemme med huslejekontrakt og cvr-nummer. Det gik lidt hurtigt.
Sig lige til, for der er måske en neutral løsning med vores.


EN PROBLEMSTILLING
Der er en ikke-skubbar problemstilling, som stiller sig allerede med første åbningsdag. Det er om
frivillige er klædt på ift. unge hjemløse, og det menneskesyn der arbejdes ud fra? Problemet
stiller sig for mig allerede på mandag, hvor jeg skal håndtere, at X er frivillig. Jeg kan
ikke lave et kompromis med det menneskesyn, han lægger for dagen i sit papir til en husorden,
samtidig med at han siger at ”han ingen erfaringer har med unge hjemløse, men gerne vil lære”.
For papiret dæmoniserer den socialt ramte unge, og sætter ”de frivilliges egen
tryghed/eksistens” ind som det egentlige husformål. Det ligner en varmestue for frivillige, med
de unge udenfor på den anden side af den låste dør. Jeg har læst papiret efter mødet, men kan
stadig ikke finde noget positivt, andet end et stort ubehag i mig selv.


Jeg tror alle fra Gaderummet har et problem her, nok også flere andre. Men som det hele står
nu, ved jeg ikke hvor den naturlige autoritet er, til at tage denne problemstilling op. Men det er
ikke noget, der bare kan skubbes. Det er også den problemstilling, der forsvandt på sidste møde,
eller lå bag de misforståelser, der kom frem, og hvorom al tiden gik.


SØNDAG
Tænker at komme forbi huset i morgen søndag.


Bedste hils
Kalle
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Om problemer i en startfase, og om forskellige veje at gå videre frem


Det er svært at starte nyt op. Det er indviklet, og det er nemt at fare vild, og miste orienteringen, og dermed miste målet af syne. Jeg har for min egen skyld sat mig, og søgt at tømme min hjerne for de problemer og dilemmaer, der stiller sig for et projekt som HELLEBRO. Jeg går slavisk frem, starter med begyndelse og tager et aspekt af gangen, og undersøger samtidig, om og hvordan jeg kan indgå med Gaderummet, på konstruktiv måde.  


Jeg skal starte med at beskrive HELLEBRO, uden at tænke noget Gaderum eller mig selv ind. Så må man rette mig, er der fejl og unøjagtigheder i mit udgangspunkt.
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UDGANGSPUNKT
En fri etage på 700m2 til brug for ”støtte til unge hjemløse” i næsten to år, er udgangspunktet for nedenstående overvejelser. Til udgangspunktet hører også, at organisationer i huset, sammen med interesserede enkeltpersoner, skal være husets ressourcegruppe, og dette i samarbejde med bestyrelsen, der udstikker de overordnede linjer for arbejdet. Det bærende i huset tænkes at være det frivillige engagement, i samarbejde med en daglig leder mm i huset.


PERSPEKTIV – AT OVERLEVE MERE END 2 ÅR
Perspektivet i mine tanker er, at tænke ind i, hvordan et unge-hjemløse-virke kan etableres og finde reproduktionsformer i huset, og således at huset kan overleve økonomisk ud over de første to år. Jeg vil kalde det spørgsmålet om den ”ydelsesstruktur”, som minimum skal opbygges, og som på en operationel måde kan videreformidles til de fonde, sponsorer mm., som huset skal overbevise om, at støtten vil være godt givet ud.


KONSTITUERING
Aktuelt er huset ved at konstituere sig, men har ikke foretaget springet. Vedtægter, bestyrelse, husorden og organisationsstruktur, er ikke helt på plads, så de kan effektueres. Der er dels tale om dilemmaer, der skal tænkes ind i en praktisk ’løsning’, og dels er der er ikke enighed om, hvad husets standpunkt skal være i forhold til husorden og rusmiddelpolitik, en praktisk differentieret eller nultolerance-politik. Der er sikkert også andre uforenelige synspunkter til stede, men ovenstående er en kendt uenighed, som man ikke kan stemme om, men som skal afgøres på den ene eller den anden vægtede led, hvor nogen inddrages i arbejdet, og andre ikke.


BOLIG-SOCIALE OG PSYKO-SOCIALE FONDE
Jeg skal skelne mellem de bolig-sociale og psykosociale fonde. Huset har allerede tænkt på de første, de bolig-sociale fonde, til den grundlæggende økonomiske post, og som finansiering af husleje, væresteds-aktiviteter og organisationsrum. Aflønning af en daglig leder, kan også lægges her.


FINANSIERING AF GENERELLE VÆRESTESAKTIVITETER
Hvorvidt generelle væresteds-aktiviteter, over tid, altså år efter år, kan realiseres gennem de bolig-sociale fonde, løbende sponsorater, har jeg ingen ide om. Jeg kender ingen steder, der fungerer på denne måde. Initiativer der startes op sådan, ser mere ud at blive overtaget af det kommunale, hvor kommunen kan se en værdi i at videreføre det i sin egen form, med eget mandskab, og ud fra et nødvendigt servicebehov for lokale borgere – eller de lukker. De fleste projekter overtages ikke af kommunen. De lukker selv, når de frivillige er brændt ud, og ingen fonde har meldt sig.


DE PSYKO-SOCIALE FONDE
Der er noget, der ikke kan finansieres over tid, gennem de bolig-sociale fonde. Og dét er varetagelsen af de enkeltpersoner, som vil søge huset, bruger huset, og som har særlige behov, som kræver en særlig professionel hjælp, psykologisk, socialt og kropsligt. Det kan også være unge i huset, der geråder ud i konflikter på stedet. Og hvor konflikterne vil vare ved, indtil en af parterne er smidt ud, eller bedre: hjælpes igennem via huset. 


KOMPETENCE- OG YDELSES-STRUKTUR
Afhængig af, hvilken kompetencestruktur huset vælger at have, om nogen, så vil unge i huset kunne støttes aktivt igennem deres problemer, gennem forløb, mens de bruger huset – og hvis ikke, så må huset i sin daglige hverdag, i hvert et problemtilfælde, der kommer på bordet, skulle henvises til anden side, og/eller til at forlade lokalerne. 
Finansieringen af ovenstående, hører primært hjemme i de psykosociale fonde, som specielt er indenfor det sociale- og sundhedsmæssige området.


SOCIALRÅDGIVER, SUPERVISON
Mange væresteder, har en socialrådgiver tilknyttet et vist antal timer. Andre væresteder har supervision, evt. en psykiatrisk konsulent, hvor man håndterer hvordan værestedets brugere, med særlige behov, skal håndteres og visiteres videre. De er enten nystartede, eller kommunalt finansieret.


Et sted som HELLEBRO, skal have en eller anden professionel problemknuser instans, hvor en daglig leder – med det antal unge der skal fylde lokalerne – slet ikke er nok. Og det er heller ikke det naturlige sted, at lægge en psykosocial kompetence. Tror man på de sociale fonde, så vil udgifterne hertil, fx. timer til en socialrådgiver, psykolog eller anden faglig ekspertise kunne finansieres i starten. Men med så mange unge hjemløse, hvor de fleste vil have problemer ud over hjemløsheden, vil dette slet ikke være nok. Der vil enten komme en fast praksis med udvisning af folk, eller med et tomt værested.


ORGANISATIONERS BIDRAG TIL HUSET
Hvor meget de forskellige organisationer/foreninger i huset, kan bidrage med til løsningen heraf, på hvilken måde og med hvor mange kræfter – både på gulvet og til de generelle - har jeg ingen fornemmelse af, på nær for SAND. Der er ikke snakket meget ind i det for andre grupper/foreninger, og det knækker på midten, når det berøres. Nogle organisationer/foreninger har deres eget virke, dagsorden og identitet nærmest. For andre er HELLEBRO organisationen, som de er frivillige i, med deres egen forening som alibi – hvilket kan skabe et usundt konkurrenceforhold til huset, da man ikke kan tale ud fra egen aktivitet, opgaver og ansvar.  


Når huset har valgt at satse på organisationer/foreningers sam-virke under fælles tag, så vil nye og gamle organisationer kunne hjælpe hinanden. 


ENKELTPERSONERS BIDRAG
Hvad angår enkeltpersoner, der gerne vil være frivillige, så er den naturlige indgang til huset et ugentligt husmøde, hvor man tages imod. Enkeltpersoner kan knyttes til eksisterende grupper/foreninger i huset – efter interesse – eller indgå i en art ”frivillighedsgruppe”, og således at det er huset og gruppens ansvar overfor husmødet, at støtte, vejlede og klæde den frivillige ordentligt og etisk på. Det samme vil være aktuelt for frivillige fra foreninger, der ikke har et etableret eget virke og grundlag i huset, måske endnu kun en intention på en internetside, med et cvr-nummer. De enkelte frivillige må knyttes til en struktur i huset, der varetager denne opgave. 
Hvis ikke de frivillige kommer i huset, for deres egen skyld, fordi der er noget de gerne vil lave ud fra det hjørne, de har valgt at arbejde fra og med, så vil de komme til at hænge ud i huset, som uuddannede pædagoger med påtaget autoritet, og hvor HELLEBROs unge er gjort til egne unge. Det vil ikke være godt.


DEN NEDRE BARRE
Det er ikke nødvendig for et hus, at have en udvidet psykosocial kompetence, alle døgnets åbne timer. Det er muligt at nøjes med en socialrådgiverfunktion, og med supervision på håndteringen og visiteringen af de besværlige/tunge skæbner, samt førstehjælp. Dette vil så rette sig ind efter, hvad husordenen tilsiger, der skal gøres i besværlighedstilfælde. 


NULTOLERANCE
Mange steder har en nultolerance, og slås alligevel dagen igennem med at håndhæve det, og tit går al tid og aktivitet med dette. Andre steder har andre regler tilpasset omstændighederne og menneskene ses som mennesker. Overordnet kaldes alt dette for ”rusmiddelpolitik”, og hvad er så husets rusmiddelpolitik?


RUSMIDDELPOLITIK
En rusmiddelpolitik, er ikke kun en fast størrelse. Den er også medbestemmende for hvordan praksis få lov at arte og udvikle sig – eller blive afviklet. Givet den og den rusmiddelpolitik, så kan hver enkelte frygte, hvad dette kan føre til, indadtil, udadtil og politimæssigt, og hvad kan det ikke ende med for stedet!


Mange steder er der en officiel ”stueren” rusmiddelpolitik udadtil, og en anden pragmatisk ind ad til. Det gøres for at vinde tid, og fordi der er et praktisk dilemma, man ikke kan løse realpolitisk. Så skjuler man noget i et hjørne, som man faktisk gerne ville tillade i en eller anden form, fordi det ikke er til at udrydde – eller er uskyldigt - men man kan ikke se, at man kan vinde den politiske eller økonomiske kamp. Med en sådan inder-yder-forholden sig, kan man bare ikke løse problemer, for man kan ikke tænke i fællesskab. Tiden går bare, man kommer ingen steder. Sådan er det desværre de fleste steder.


DEN GENERELLE VEJ OG DE SVAGE LED OVERFOR TIDSRAMMEN
Der hvor jeg placerer det svage led, det er i organisationer/foreningers/enkeltpersoners specifikke bidrag til huset, og at dette arbejde kan gøres ”over-individuelt” som husarbejde, brugbart for husets unge hjemløse - og salgbart!  Jeg kan se det for SANDS vedkommende, og resten må komme, ved at enkeltfrivillige støttes i deres arbejde med deres forening i huset. Det vil være en udfordrende vokseproces, indenfor tidsrammen. Jeg ved så heller ikke ret meget om, hvor de andre foreninger er i deres proces pt.


Jeg kan stoppe min udredning her. Ovenstående er en vej igennem, på kort sigt. For min parts vedkommende, har jeg dog svært ved at øjne, hvordan en langsigtet finansiering kan falde på plads. Huset skal kunne noget, nærmest skabe sig en kant og en profil, og resultater der kan gøres synlige. Lykkes det at komme over toårs krisen, så kommer en lignende skæring sikkert på fire-årsdagen. Projekter der kommer godt fra start har typisk 4 år, så er frivillighed ikke nok, og det skal sælges til kommunen, eller det sover stille ind.


GADERUMMET SOM FORENING I HUSET HELLEBRO
Gaderummet ift. HELLEBRO er pt. 10 personer, med ressourcer, og vi har ikke inviteret andre fra Gaderummet, andet end de ved vi er nysgerrige på HELLEBRO, synes det er fint initiativ, og som skal behandles med respekt.
Gaderummet laver i forvejen laver frivilligt arbejde, på gaden og i private lejligheder. Der er et løbende antal korte og lange psykologiske forløb, og vi har social-filosofisk arbejde for udstødte unge, herunder for psykiatriske unge med behandlingsdomme. Nogle forløb varer få gange eller få måneder, andre i flere år, med samtale og inddragelse af kroppen hver uge. 
Hvert år bygger vi en større hjemløselejr-arbejdslejr på Roskilde Festival, hvor vi i 3-4 måneder knokler fra morgen til aften med oprydning. Weekender eksisterer ikke. Vi har også en immigrantarbejder ansat 15 timer om ugen, til gadeplansarbejde. 
Der er en del flere omkring Gaderummet, som har ressourcer og specifikke kompetencer, som vi vil kunne invitere til vores arbejde i huset. Kan de frigøre tid til at indgå i huset, vil de vide, hvordan de skal håndtere problemramte unge.


GADERUMSRESSSOURCER I HELLEBRO
Vi kan lægge vores ressourcer ud i huset. Praktisk i forhold en dag eller to om ugen, med mad, vores svømmegruppe osv., samt ved anmodning fra unge i problemer i huset, en dertil professionel intervention og forsøg på løsning. Psykolog Foreningens etikregler er minimumsregler for os. Vi er lille organisme, der kan meget mere end vi for tiden gaber over, fordi mange problemstillinger kræver en større fælles form, for at vi kan løse dem, end den vi har.


Jeg vil hurtigt i huset blive komme til at sidde med unge, der skal have en hånd gennem en kontinuerlig samtalerække; det samme vil gælde for Alina, som også snakker slaviske sprog, og derfor til en start også møder andre end jeg. Tit er vi begge inde over samme sag, på hver vores måde, lige som andre fra Gaderummet kan komme ind over, afhængig af hvad problemet kræver i det daglige/ugentlige, for at sikre dets løsning på lang sigt. 


Jeg har ikke nogen ’ambition’ for mig selv i forhold til HELLEBRO, noget bestemt jeg vil, et job eller andet. Men kan se muligheden for et miljø for Gaderummet, som jeg meget gerne vil bruge tid på at skubbe i gang, bygge op, og trække mig tilbage fra, når det kan gøres. Jeg ved ikke om jeg skal gøre det gennem et massagecykel-projekt, og/eller ved at invitere psykologistuderende ind, og søge at danne en lille frivillig rådgivningsgruppe for huset. 


DET PROBLEMATISKE
Alt ovenstående er uproblematisk. Problemerne kommer ind, når de konkrete unge, der finder os, tit er i en særlig kummerlig tilstand, eller de er helt almindelig at se på, men larmende, eller de går et med tapetet. Og nogen gange gemmer de sig i massivt druk og røg. Nogen unge i denne livssituation, vil specifikt søge Gaderummet, fordi de kender os eller er blevet henvist fra gaden; andre unge i samme situation fordi de har hørt om huset HELLEBRO.
De har deres livsstil med, om det så er en hund, eller en rotte på skulderen, måske en joint i kæften og en sixpack i hånden. Måske også en stor rygsæk, med hele hjemmet i. Eller det være kan en lille taske, fyldt med gamle aviser, og med recepter og kvitteringer på diverse nervepiller osv. En sådan taske kan være lige så askegrå at kigge ind i, som personen der kommer med den! 


DEN UMULIGE SLISKE
Jeg ved ikke om det er muligt, at lave en slags sliske, hvor typer som ovenstående, lige som føres hen til ”kontoret for de besværlige” – når det åbent - og er adskilt fra resten af huset den tid, det tager at gå op, ind og ud efter samtale. Jeg tror det ikke. Der skal nok være nogen, der sætter sig i gangen, måske bare for at provokere, fordi man synes nogen ting i huset står forkert!


ALINA OG RØDDER
Jeg har så tænkt, om Alina og rødderne, kunne håndtere det, og at jeg bliver hvor jeg er. Og at vi så samarbejder på afstand. Det tror jeg sagtens de kan, men de rene psykologiske problemstillinger, vil forblive udenfor arbejdet.


PROBLEMET ER DEN PSYKOLOGISKE YDELSE
Jeg er ikke på det rene, at ville være med til at dæmpe og usynliggøre druk og røg, hvor alt foregår udenfor. Og når ikke en sliske er mulig til, hvad jeg kan, så i det mindste at jeg disciplinerer dem der søger mig, til ikke at forstyrre huset med en anden orden, men de kan komme og gå igen efter endt ærinde. Jeg tror ikke på, at jeg kan håndtere det. Jeg vil hele tiden føle mig som kattemor overfor en hund, eller at jeg skal skamme mig over, hvad jeg dog laver, og hvem jeg dog kender. 


Kunne jeg skrue mig ind, tror jeg godt at Gaderummet kunne tage sit nøk på gulvplan. Om det med SAND er nok, de andre små foreninger in mente, til en langsigtet ydelsesstruktur, ved jeg ikke. Men jeg tror såmænd nok, at vi ville kunne rejse egne midler til dette psykosociale arbejde, i hvert fald i starten, via fonde. Jeg ved ikke om det er besværet værd, at jeg prøver, for det bliver et andet hus. Det bliver helt automatisk et andet hus, når man ikke smider nogen ud, der ikke har nogen steder at være – ud over de, der skal smides ud for grove ting! For når enkeltes problemer løses op igennem huset, virker det også ind på det fælles liv. 


Jeg kan begrænse min aktivitet til de, der kan overholde de forskellige regler, om rygning, joint og øl, når de går ind af døren. Og at jeg blander mig uden om alt andet i huset, herunder entreen og væren. Tror såmænd nok, jeg vil få noget at lave. Men så vil jeg have en flov smag i munden over, at jeg i kraft af min indgåen og for husets skyld, skal diskriminere mellem mennesker, og vælge de, der kan overholde de umiddelbare entré-kriterier. Og lade andre i huset blive smidt ud.   


Jeg synes, at når man skal bygge noget, så skal det være til fremtiden, ikke fortiden. Det fordrer, at man skruer sig ind i nutiden, på konstruktiv måde, fremadrettet og bevidst tilbageskuende.


BILLEDER
Jeg har ingen intention om, at bygge et lille Gaderum op derude, skulle det være. Jeg oplever mig som trådt ud af erhverv, selv om jeg laver det samme som tidligere. Men hvordan jeg end vender det, så ligger der på spidsen af min handlestruktur, at det miljø, der skabes om Gaderummet, om vi vil det eller ej, det er dét der kaotiske miljø, som alle hellige dengang skældte ud på, var i Gaderummet, og at sådan noget ikke nytter noget. 


Jeg sidder selv tilbage med, at det ubetinget nyttede. Vores åbne tilgang lykkedes for unge at bruge på lang sigt, kommunen og psykiatrien nyttede ikke, til den slags problemer, hvor man hverken har penge, venner eller bagland, men kun konflikter. 


Jeg er ikke så bange for, at det vil komme til at være det samme som Gaderummet, for huset er kun dagåbent. Men en hverdag fuld of gøremål, med unge der slår sig ned i lokalerne, for at hive sig op igennem dem, det vil blive kaotisk, uden nogen fast placering af hverken kaffekop eller askebæger. Det er heller ikke uvæsentligt, at der statistisk er en overvægt af rygere i gruppen af hjemløse, lige som det vil være tilfældet for frivillige, der vil søge huset. De ikke-rygende vil typisk gå til Røde Kors, Kræftens Bekæmpelse o.a. 


DEN UPÆGOGISKE DAGLIGDAG!
Det er ikke de frivillige, der skaber dagligdagen, så vil det være et sted af ansatte, hvor brugere er henvist via et betalingsforhold, eller en kommunal ydelse. Når HELLEBRO er tænkt som et åbent sted, uden henvisere og med selvhenvisning, er det brugerne i arbejde med de frivillige, ansvarlige og ansatte, der skaber dagligdag, og orden i kaos.
Den drivende orden vil blive, hvad de enkelte organisationer i huset, via deres eget virke om deres eget formål, skaber i huset, og hvad de prioriterer af ressourcer til de enkelte væresteds-aktiviteter, som mad, diverse aktiviteter, specifikke tilbud og ydelser mv. 


Det vil ikke være et pædagogisk personale, der tager imod, viser rundt og fortæller – og sætter på plads; og som har styr på noget som helst, og er det alligevel dette, tiden går med, så er der gået noget grundlæggende galt. 
Hvis omgangen med rusmidler, herunder cigaretter, skal være elementer, der fylder i dagligdagen og skal begrænses, så må det være fordi de forstyrrer andre aktiviteter, som er vigtige nu, lige som et godt naboforhold. Hvis ikke det forstyrrer, så lad det være, eller bidrag med noget positivt! Det at have tid til at gå rundt og kigge – lure - det er en luksus, som må udføres på basis af nysgerrighed. Det er slags frivillighedspause for frivillige i dagligdagen, hvor man også selv bliver bruger. Ellers bliver man kontrollant og ufaglig pædagog, der først får ting at vide, når det allerede er blevet for sent. 


Jeg kan frygte, lige nu og et stykke tid frem, at en svag organisationskraft – vi er ikke mange eller stærke nok lige nu – vil trække frivillige enkeltressourcer, i den grad de kommer, ind i en midte, hvor deres opgave er at finde på noget eller nogen at gøre gavn overfor. Det kan blive anmassende, og vil typisk virke mod hensigten, trods den gode vilje fra den frivilliges side. 


Det er i et sådant endnu tomt frirum, at vi alle træder ind i starten. Enkelte nye unge hjemløse og gæster, og så os, vil være til stede. 
Hvis jeg er en af disse fra husets side, der åbner og lukker en dag eller to om ugen, og jeg ikke synes det er min fornemmeste pligt, at sørge for at rusmidler er ”usynlige” blandt brugere, men hellere vil pejle mig frem gennem de problemstillinger, som de unge udtrykker og går med, så vil det kunne blive problematisk set fra andre frivilliges side, og evt. set som illoyalt, afhængig af husorden og rusmiddelpolitik. Om dette dilemma kan løses i praksis, afhænger af, hvordan det håndteres!


GADERUMMETS ALTERNATIVER
Måske skal jeg som person ikke være med, men støtte Alina og andre i Gaderummet, i deres aktivitet i huset, men så uden den psykologiske ressource til huset fra min side.


Der er også tænkeligt, at det kan løses i sin start, samtidig at huset løbes i gang. En måde er at de enkelte dage i huset knyttes til en organisation/forening/gruppe, og hvor de ”løse frivillige” er frivillige set herfra. De ”løse frivillige” indgår således i ansvarsstrukturen i den for dagen ansvarlige organisation/forening/gruppe. Nye frivillige – eller små foreninger - kan indgå i allerede åbne dage, og gøre sig erfaringer, og der kommer et ankerpunkt, der kan skubbe nye åbne dage i gang. 


FORSKELLIGE DAGDAGE
Der springer forskellige forslag ud af ovenstående. Det kan være:


- En SANDdag
- En Gaderumsdag
- En NoName-dag
- En Cleendag ?
- En Cleendag 2?
- ?
- ?


Dage hvor en eller flere organisationer/foreninger står for at åbne og lukke – samt for forpligtelsen til at være repræsenteret i et ugentligt planlægnings/koordinationsmøde. De forskellige dage vil udvikle sig forskelligt, lige som brugere vil komme til forskellige ”slags” dage over tid, og evt. ved problemer, kan henvises til brug af huset på andre dage, med deres ydelser. Dagene vil ”smitte” hinanden over tid, afhængig hvad der kan lægges aktiviteter ind i de forskellige dage. 


For Gaderummet vil det sige, at vi laver vores primære aktiviteter på dagen, og skuer os ind i andres aktiviteter på andre dage, når vi er der. 


Dagnavnet på dagene er startnavne, der kan ændres og udbygges, efterhånden som opbygningen og praksis udvikler sig, eller skal styres. Og med tiden vil dagenes indhold af aktiviteter/tilbud selv sætte identitet/navn på dagen.


POLITIET
Jeg vil så straks gå op til politiet, og forsøge at få en fast kontaktperson til huset, og snakke husorden og rusmiddelpolitik med dem. De har deres opfattelse af sådan sted allerede – lige meget hvad vi siger! - og hvilke problemer de skal være opmærksomme på. 


Jeg vil nævne mit dilemma med huset, at jeg er der som psykolog og frivillig fra Gaderummet i HELLEBRO, der tager imod unge i krise, der finder huset. Jeg vil hellere snakke indendørs, med en med en joint, end bede ham gå ud og ryge – og at han ikke har tid til mig. Jeg vil ikke benævne hashen, med mindre det forstyrrer eller det er dårlig kvalitet, eller han selv gør det til et emne.


Husets dilemma, vil jeg så sige til den betjent, der måtte findes, at der er sådan én, som mig i huset! Og fortælle om Gaderummet, og dets lange historie med politiet. Det var en positiv historie. Vi løste mange problemer, også deres, uden at larme – og de lod os være i fred, politiet. De kom, når de havde ærinder, ikke for at tjekke, eller vi selv bad om hjælp. Og vi kunne koncentrere os om det væsentlige, mad, ord, visioner og praksis. 


Og det er også mit begrundede håb her!


FRYGTE OG HÅB
Der ligger meget symbolpolitik i en husorden og i en rusmiddelpolitik for stedet. Der er frygte og håb for det bedste og det værste til stede i det, både for nutid og fremtid. Vil støtter synes om miljøet, vil politiet? Og hvad bliver vores rygte? Tror såmænd allerede politiet kender vores eksistens, og at vi er kommet ind i kassen til ”observation” for nye opgaver. Vi skal bare ind i den rigtige kasse! Og det er et samarbejde. 


En lignende linje vil jeg lægge over husets lokalområde. Gå ud og fortælle om huset og invitere ind, så man kan se hvad det er. Også lokale grupper og hjørner. Her vil det at nævne ”Fristedsregler” være det nemmeste at kommunikere: ”Respekt for hinanden, ingen junk, ingen vold”, og tilføje: ”Glem sprutten og det er heller ikke en hashklub”. Så bliver det nemmere for alle at tænke med. Et vigtigt visitationssted er gadehjørnet, der enten sender en videre til ingenting og værre, eller til HELLEBRO, hvis man fornemmer at det er det, der skal til, og man samtidig kan fornemme, at det kan huset gøre på en god måde.


Det er nemmere, hvis man selv har været der og indenfor, at henvise målgruppepersoner, også selv om man som aktiv stofmisbruger måske ikke kan bruge det til sig selv. 


Skal man bygge til fremtiden, må det være med erfaringer og visioner, der kan holde håbet højt og frygten produktiv.





Pinde til uddybning:


· Hvis mulighed for et hjemløse-natkollektiv i nærheden, er situationen på kort og lang sigt en hel anden. 


· Uddybning af Alinas virke


· Kvalificeringen af frivillige


· Den interne dagligdag/arbejdsdag set som en husgruppestruktur.





/Kalle







From: Eva Riedel
To: "Anders Folmer Buhelt"; "andreaboel@yahoo.dk"; "Anne Kirkegaard"; "bentk@kofoedsskole.dk";


"bs18@sof.kk.dk"; "Dorte Glad"; Herfra og Videre; "Jacob Krarup"; "Jakob Vibild"; Kalle; "Ninna Hoegh";
"Rene Nielsen"; "robert@kofoedsskole.dk"; "Thea Hass"; "Thomas Mølgaard Andersen"; "Tine Vesterberg"


Cc: Katrine Abel-Jespersen; Irene Rekling; Jesper Nielsen
Subject: HELLEBRO: Værested for unge hjemløse - indkaldelse til møde
Date: 14. januar 2015 18:03:11


Kære alle,
 
Så er vi kommet lidt længere ind i januar end jeg havde regnet med inden i hørte fra mig igen.
 
Der er sket en del, dels har vi nu modtaget byggetilladelsen fra Københavns kommune, så vi
principielt kan åbne, når vi vil! Håndværkerne er i fuld gang. Dels har vi valgt et navn, HELLEBRO:
Helle for unge hjemløse på Ellebro.
 
Vores første fundraising event løber af stablen den 29. januar kl. 20, Christianias Børneteater,
hvor Danni Elmo giver en gratis koncert og præsentere hans sang ”Gadebarn” som han har
skrevet og lavet til vores formål. Vi har skabt en Facebook side, HELLEBRO, og en
begivenhedsside ”Gadebarn”, hvor I meget gerne må ”like” og tilmelde jer!
 
Dels har jeg haft møde med Socialforvaltningen, der gav tilsagn til, at Hjemløseenheden meget
gerne ville bruge HELLEBRO som platform sammen med os alle sammen. Med hensyn til at rejse
midler i KK, er sagen nu sendt videre politisk, og vi venter på at de vender tilbage med et
(positivt) svar. Endelig har jeg sendt Realdania en fondsansøgning.
 
Og endelig har vi fået en del møbler fra Hotel Hvide Sande, som leveres på fredag.
 
Nu er det tid til at mødes så vi kan komme videre
 
Jeg foreslår, at vi mødes hos Aberdeen, Strandvejen 58, 2900 Hellerup, torsdag den 22.
januar 2015 kl. 10.00!
 
Med det formål helt formelt at stifte en forening, HELLEBRO, samle ideer og planlægge, hvordan
vi kommer videre.
 
I må meget gerne gøre jer nogle overvejelser over, hvormange tidsressourcer I vil kunne
investere til en nødvagtplan (indtil vi får midler til en daglig leder) og melde tilbage om I kan
deltage den dag.
 
De allerbedste hilsner
Eva
 
 
Eva Riedel
Head of Communication & Marketing 
Aberdeen Asset Management PLC
Tel: +45 33 44 4098 | Fax: +45 33 44 4001 
aberdeen-asset.com
Find out how aspects of everyday life embody our philosophy at Aberdeen
simplyaberdeen.com
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From: Eva Riedel
To: "andreaboel@yahoo.dk"; "bentk@kofoedsskole.dk"; "Bibi  Andersen"; "bs18@sof.kk.dk"; "Danni"; "Dorte


Glad"; "Herfra og Videre"; "Kalle"; "Lau Jeppesen"; "Ninna Hoegh"; "Rene Nielsen";
"robert@kofoedsskole.dk"; Katrine Abel-Jespersen; Irene Rekling


Subject: RE: Værested/aktivitetshus på Ellebjergvej - UDSKUDT MØDE
Date: 16. februar 2015 16:01:35


Kære alle,
 
Så er jeg tilbage på fuld kraft. Tusind tak for tålmodigheden og de gode ønsker!!
 
Baseret på tilbagemeldingerne bliver næste møde fredag den 20. februar 2015 kl. 13.00 på
Haydnsvej 2.
 
Bedste hilsner, vi ses snart,
Eva
 
 
Eva Riedel
Head of Communication & Marketing 
Aberdeen Asset Management PLC
Tel: +45 33 44 4098 | Fax: +45 33 44 4001 
aberdeen-asset.com
Find out how aspects of everyday life embody our philosophy at Aberdeen
simplyaberdeen.com


From: Eva Riedel 
Sent: 11. februar 2015 17:15
To: 'andreaboel@yahoo.dk'; 'bentk@kofoedsskole.dk'; 'Bibi Andersen'; 'bs18@sof.kk.dk'; 'Danni';
'Dorte Glad'; 'Herfra og Videre'; 'Kalle'; 'Lau Jeppesen'; 'Ninna Hoegh'; 'Rene Nielsen';
'robert@kofoedsskole.dk'; Katrine Abel-Jespersen; Irene Rekling
Subject: SV: Værested/aktivitetshus på Ellebjergvej - UDSKUDT MØDE
 
Kære allesammen,
Jeg er ked af det, men jeg er helt nede med influenza, så vi bliver nødt til at flytte mødet
til næste uge. Er samme tid torsdag næste uge ok med jer?
Bh
Eva


Sent with Good (www.good.com)


-----Original Message-----
From: Eva Riedel
Sent: Tuesday, February 03, 2015 01:46 PM GMT Standard Time
To: 'andreaboel@yahoo.dk'; 'Anne Kirkegaard'; 'bentk@kofoedsskole.dk'; Bibi Andersen;
'bs18@sof.kk.dk'; Chris Evers ; Danni; 'Dorte Glad'; Herfra og Videre; Kalle; Lau
Jeppesen; 'Ninna Hoegh'; 'Rene Nielsen'; 'robert@kofoedsskole.dk'; Steen Rosenquist;
'Tine Vesterberg'; Katrine Abel-Jespersen; Irene Rekling
Subject: Værested/aktivitetshus på Ellebjergvej - UDSKUDT MØDE


Kære alle,
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På sidste møde aftalte vi at mødes på Ellebjergvej i morgen, så vi kunne ud af, hvordan vi
kommer videre både rent praktisk og få åbnet for de unge – og ikke mindst få afklaret, hvilke
organisationer, der vil bidrage med hvad.
 
Kommune har hasteindkaldt til møde om at lave ungdomsboliger, så det bliver vi nød til at
prioritere. Vi bliver derfor nød til at udskyde vores møde. Jeg foreslår ny mødedato den 12.
februar 2015 kl. 13.30 – send mig lige en mail, om det passer jer?
 
I mellemtiden har jeg talt med Thomas Mølgaard, der på vegne af både Røde Kors og
Ungdommens Røde Kors trækker sig helt ud af projektet, da de ikke mener Aberdeen skal
spille nogen rolle overhovedet, de øvrige organisationer i begrænset omfang, og slet ikke vil
arbejde parallelt med de frivilliges fundraising aktiviteter mv.
 
Steen Rosenquist, formand i SAND, siger følgende:
Jeg har kontaktet LVS, landsforeningen af væresteder, de er med på at give råd og vejledning.
Jeg var tidligere formand for SVID, Sammenslutningen Af VærestedsBRUGERE I Danmark, og
værkstedsleder på et værested med 100 procent brugerstyring, et sted hvor man drak og røg
fede, i en skibscontainer, med lidt bænke og borde udenfor. Her oprettede vi en forening, så vi
kunne søge penge og midler til drift, udbedring og fornyelser. Det gik fantastisk, der blev bygget
en udestue, af brugerne, som kom til at betyde helt utroligt meget og noget man værnede om,
de havde jo selv svedt og blødt for det.
 
”Jeg vil holde fast i ideen om et sekretariat og en forening, så kommer brugerindragelsen ind så
det kan forsvares at kalde det brugerstyret værested, men med en daglig, (leder) mentor, som
holder sig i baggrunden så langt hen ad vejen det kan lade sig gøre, men træder til i spids
situationer og ellers bare er der.
 
Jeg er også blevet bekræftet i ideen om at invitere de unge, til at byde ind med deres, inden der
laves mere, så de fra start kan forestille sig deres univers på stedet og de aktiviteter der kunne
have interesse. De skal med så tidligt i forløbet som muligt da det skal være brugernes eget sted,
så kan de komme med forslag til regler og forbud, det er mest retfærdigt og er der noget der
mangler, så er det retfærdighed.”
 
Ninna Høegh, Projekt Udenfor har jeg også hørt fra i dag. De vil gerne henvise unge til
relevante steder for unge, men er uafklarede i forhold til hvorvidt projekt UDENFOR skal gå ind i
et fremtidigt samarbejde jf. de input omkring organisering og socialpædagogisk viden, Ninna
Høegh kom med på seneste møde og jf. Aberdeens input omkring topstyring.
 
For en god ordens skyld vil jeg gerne minde om, at det er et erklæret formål, at værestedet skal
fungere som en bred  platform for alle, der vil hjælpe de unge. Det gælder både kommunen,
frivillige, organisationer og Aberdeen.  Der er ikke tale om topstyring, men brugerstyring.  Vi vil
derfor arbejde videre med SAND, andre organisationer og de frivillige på at få strukturen på
plads og vil så snart vi har en åbningsdato informere alle, der vil henvise/bruge
værestedet/aktivitetshuset.
 
Bedste hilsner
Eva







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eva Riedel
Head of Communication & Marketing 
Aberdeen Asset Management PLC
Tel: +45 33 44 4098 | Fax: +45 33 44 4001 
aberdeen-asset.com
Find out how aspects of everyday life embody our philosophy at Aberdeen
simplyaberdeen.com


This email and any attachment are confidential and may contain privileged and
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From: Eva Riedel
To: Allan Petersen; Anders Sørensen Weshelter; "andreaboel@yahoo.dk"; Anine Gaderummet; Anna Furbo REwitz


ADHD foreningen; "Anne Kirkegaard"; "bentk@kofoedsskole.dk"; Bibi Andersen; "bs18@sof.kk.dk"; "Cornelius
Christiansen"; Danni; David Meier; "Dorte Glad"; Gretchen Gaderummet; Herfra og Videre; Jens Vestergård,
SAND; Kalle; Lau Jeppesen; Maj-britt Rådmandsgade; "Ninna Hoegh"; "Rene Nielsen"; Richardt Aamand;
"robert@kofoedsskole.dk"; Steen Rosenquist; "Tine Vesterberg"; Tore Vendelhaven; U Turn Københavns
Kommune


Subject: Referat fra sidste mandagsmøde
Date: 20. marts 2015 18:49:38
Attachments: HELLERBRO Referat 19 marts 2015.docx


Kære alle,
Vedlagt referat fra sidste møde OG en kontaktliste over os alle.
 
Glæder mig rigtig meget til at se jer til åbent hus på mandag!
 
Rigtig god weekend,
Eva
 
 Fornavn Efternavn   Email Telefon Adresse
 Eva Riedel Aberdeen eva.riedel@aberdeen-


asset.com
20 944412 Strandvejen


58, 2900
Hellerup


 Anna Furbo
Rewitz


ADHD
foreningen


afr@adhd.dk 53 729909  


 Andrea Boel Ricketts Frivillig 'andreaboel@yahoo.dk' 30 95
0984


 


 Danni Elmo Kirkeby Frivillig dannielmo@gmail.com 81 536281  
 Dorte Glad Frivillig dorteglad@gmail.com 23 969000 Højskolevej 15,


2800 Kgs.
Lyngby


 Tore Vendelhaven Frivillig tore.vendelhaven@gmail.com 60 176996 Solitudevej 6,
1.tv. 2200
København N


 Kalle Birch
Madsen


Gaderummet kallebm@mail.dk   


 Anine  Gaderummet anine@hotmail.com 60 604973  
 Gretsche  Gaderummet gretsche@hotmail.com 52 400489  
   Herfra og Videre hov@herfraogvidere.dk 32575000


/
20305239.


 


 Robert  Koefoeds Skole 'robert@kofoedsskole.dk'   
 Bent  Kofoeds kælder 'bentk@kofoedsskole.dk'   
 Lau Jeppesen LAP durumrullen@gmail.com 30286585  
 Cornelius  LAP -


Landsforeningen
af
psykiatribrugere


cornelius@lap.kbh.dk 27575883 Vesterbrogade
103, 1. sal,
1620
København V


 Anne Kirkegaard Projekt Udenfor Aki@udenfor.dk 31 18 30
18


Ravnsborggade
2-4, 3. sal,
2200
København N
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HELLEBRO – ET VÆRESTED, FRISTED ELLER AKTIVITETSHUS FOR UNGE HJEMLØSE





Et kort referat fra mandagens møde kl. 16.00 den 19. marts 2015.





			 


			


			


			





			 Tilstede


			Anna Furbo Rewitz


			ADHD foreningen





			 


			Danni Elmo Kirkeby


			Frivillig





			 


			Dorte Glad


			Frivillig





			 


			Kalle Birch Madsen


			Gaderummet





			 


			Anine


			Gaderummet





			 


			Gretsche


			Gaderummet





			 


			Tine Vesterbøg


			Projekt Udenfor





			 


			May-Britt  Auning


			RG60





			 


			Allan Petersen


			Vi-Gør.dk





			 


			David Meier


			Vi-Gør.dk





			 


			Anders Sørensen


			Weshelter





			 


			Eva Riedel


			Aberdeen





			


			Richardt Aamand


			SAND





			 


			Steen Rosenquist


			SAND





			 


			


			





			Fraværende


			Andrea Boel Ricketts


			Frivillig





			 


			Tore Vendelhaven


			Frivillig





			 


			 XXX


			Herfra og Videre





			 


			Robert


			Koefoeds Skole





			 


			Bent


			Kofoeds kælder





			 


			Lau Jeppesen


			LAP





			 


			Cornelius


			LAP - Landsforeningen af psykiatribrugere





			 


			Anne Kirkegaard


			Projekt Udenfor





			 


			Ninna Høegh


			Projekt Udenfor





			 


			Rene Nielsen


			SAND





			 


			Jens Vestergaard


			SAND





			


			


			


			











Næste møde 30. marts kl. 16, Haydnsvej 2, 3. sal til vores ugentlige møde med organisationerne og de frivillige. Mandag den 23. marts afholdes åbent hus, hvorfor vi springer en uge over.





Åbningstider. Det blev aftalt, at vi starter med at åbne søndag-mandag-tirsdag fra kl. 7.00 og så længe som vi kan levere mandskab/frivillige. Nedenfor ses oplæg til en vagtplan baseret på input fra mødet. De fraværende på mødet er velkomne til at sende mig deres ønsker til vagtplanen.





Nyt fra organisationerne


SAND meddelte, at SAND Hovedstads frivillig udvalg vil flytte fra Sundholmen og benytte kontor faciliteterne på HELLEBRO. Formålet er at være meget tilstede og bruge HELLEBRO som platform for SAND’s arbejde med undervisning/hjælp til bla. gældsrådgivning. 





ADHD foreningen deltog for første gange med Anne Furbo Rewitz (konsulent). Anne har hjulpet med et sponsorat fra Bodyshop og hun udtrykte interesse for at hjælpe med kommunikation og indretning/skilte. ADHD foreningen skal afklare, hvorvidt man vil deltage i HELLEBRO som aktiv organisation og vende tilbage til Eva.





Aberdeen indkalder snarest organisationerne til et møde, hvor vi afklarer rollefordeling og organisering og den overordnede kommunikation.





Nyt fra Indretningsholdet 


Holdet har knoklet hårdt og har bla. ryddet op og fordelt møbler og gjort klar til åbent hus arrangementet. Holdet består af Allan, David, Tore og Danni og Cornelius. 


Skiltning (nudging) – undergruppe (Danni, Richardt, Anna og Eva) laver oplæg til godkendelse på næste møde.





Nyt fra eventholdet


Eventholdet er i fuld gang med at planlægge åbent hus arrangement for de unge hjemløse den 23. marts kl. 16.00. Formålet er at invitere unge hjemløse og organisationer til at besøge HELLEBRO og få ideer til, hvad vi kan lave. De interesserede skriver sig op, man mødes, samler ideer,  og på den baggrund laves en oplæg, der skal godkendes på førstkommende mandagsmøde, hvorefter vi kan komme i gang. SAND foreslog reparationsværksted. ADHD foreslog stillerum (Anna tager kontakt til Protag). 





Der er afholdt event på Gammeltorv og med stor succes delt flyers ud torsdag den 19. marts.  


Samt et samlet arrangement på Rådhuspladsen slut maj med temaet ”mød ung en hjemløs” – Allan og David kommer med et oplæg på næste møde. 


Der er afholdt fundraising koncert med Danni Elmo ”Gadebarn”, lørdag den 14. marts på Østerbros Perle, Ndr. Frihavnsgade, hvor der blev indsamlet kr. 2.000,- Holdet består af Richardt, Dorte, Anne (?) og Danni.





Nyt fra kommunikationsholdet


Holdet blev nedsat og følgende har indtil videre meldt sig som medlemmer: Anne (Projekt Udenfor), Anna (ADHD Foreningen), Eva (Aberdeen)





Diverse


Man valgte det store rum til højre for hunderummet som organisationsrum. Der skal kunne aflåses. 





Det er aftalt, at både event og indretningshold må foretage udlæg af de indsamlede midler til småanskaffelser og forplejning til arrangementet den 23. marts mod forvisning af kvitteringer.





 Vi aftalte at fortsat tænke over, hvilke muslimer og grønlændere, som evt. ville have lyst til at være med.





Vi aftalte, at Richardt, SAND, ville undersøge, hvilken aftale der var indgået med Bandidos og Sydhavns Kompagniet for at undgå stoffer – så vi måske kunne lave en tilsvarende aftale. 





Vi kan godt lide: ”Hvis du er over 30 år, skal du kunne bidrage med noget”. Mentorer. Vi vil gerne tiltrække folk med ressourcer, der kan involvere de unge. 





Til orientering


Der vil være kameraovervågning på ejendommens indgange, som man kan følge på en internetside på værestedet.





Aberdeen undersøger hygiene tilladelse, forhåndsgodkendelse, egenkontrol mv ifm at modtage og lave mad.


Aberdeen undersøger om Connecto vil sponsorere internetcafeen med internet opkobling og evt sponsoring af 15 skærme








Husk at følge med på FB: Hellebro – Helle for Unge. Støt og del alt hvad i kan!





Har jeg glemt noget, må I endelig sige til?? 





Bedste hilsner


Eva 
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 Bibi Andersen Projekt Udenfor ba@udenfor.dk   
 Ninna Hoegh Projekt Udenfor nh@udenfor.dk 53602027  
 Tine Vesterbøg Projekt Udenfor tve@udenfor.dk 53 760616 Ravnsborggade


2-4, 3. sal,
2200
København N


 May-
Britt


Auning RG60 maj-britt@rg60.dk 42496065  


 Allan Petersen Vi-Gør.dk avp@vi-goer.dk 31645654 Frejavej 40,
2740
Skovlunde


 David Meier Vi-Gør.dk dlm@vi-goer.dk 60 293404 Sportsvej 53, 1.
th., 2600
Glostrup


 Anders Sørensen Weshelter ans@weshelter.dk 26833516 Gl. Køge
Landevej 137,
2500 Valby


 Rene Nielsen SAND rene@sandudvalg.dk 30735030  
 Richardt Aamand SAND richardt.aamand@gmail.com 81 267179  
 Steen Rosenquist SAND steen1954@live.dk 89937060  
 Jens Vestergaard SAND jv.live@live.dk 31 252686 Sortedams


Dosseringen
103, 1. th,
2100
København Ø


 
Eva Riedel
Head of Communication & Marketing 
Aberdeen Asset Management PLC
Tel: +45 33 44 4098 | Fax: +45 33 44 4001 
aberdeen-asset.com
Find out how aspects of everyday life embody our philosophy at Aberdeen
simplyaberdeen.com


This email and any attachment are confidential and may contain privileged and
copyright information. It is intended solely for the addressee. If you are not the
intended recipient, please notify the sender immediately and delete this email. In
accordance with good business practice and applicable regulations, all electronic
communications with the Aberdeen Asset Management Group of companies may be
monitored and retained. Aberdeen Asset Management PLC, Company Number:
SC82015, Registered Office: Ten Queen's Terrace, Aberdeen AB10 1YG Scotland. 
For further information please visit our website: http://www.aberdeen-asset.com
and www.aberdeen-asset.com/aam.nsf/AAM/privacy.



http://www.aberdeen-asset.com/

http://www.simplyaberdeen.com/






From: Eva Riedel
To: "Steen Rosenquist"; "Gaderummet"
Subject: SV: Har du tid til at komme forbi huset, se og snakke, en af dagene?
Date: 5. april 2015 08:44:29


Kære begge to,
Det lyder spændende og som om der er fremdrift, skønt!


Lad os mødes derude i dag kl 15?


Kh
Eva


Sent with Good (www.good.com)


-----Original Message-----
From: Steen Rosenquist [steen1954@live.dk]
Sent: Sunday, April 05, 2015 12:15 AM GMT Standard Time
To: Gaderummet
Cc: Eva Riedel
Subject: Re: Har du tid til at komme forbi huset, se og snakke, en af dagene?


Kære begge
Jeg er klar begge dage, efter 13
Knus


Steen Rosenquist
LANDSFORMAND
         SAND
De hjemløses landsorganisation 
Tlf. 23925088/89937060
sand@sandudvalg.dk


Den 04/04/2015 kl. 17.25 skrev Gaderummet <kallebm@mail.dk>:


Kære Eva


 


Jeg skriver for, om du kan finde tid til at mødes ude i Hellebro en af
dagene, med Steen og jeg. Og at vi tager os tid sammen til de forskellige
ting og emner om en sådan etage for unge hjemløse.


Steen og jeg tog os tiden i går, og det var rigtig godt. Vi havde ingen nye
emner op, eller emner du ikke kender til fra hver af os, men en masse nye
spørgsmål, kom der ud af det. Og her kan kun du svare.


Vi har også nogle næsten enslydende forslag til, hvordan forskellige ting i
husets interne liv, på kort og lidt længere sigt, kan ’skæres’, når der på
den ene side er den ’fysisk unge hjemløse’, der træder ind af døren, og på
den anden siden de organisationer og enkeltpersoner, der skal varetage
husets støttende og løsende funktion, primært på frivillig vis.


Jeg har med andre fra Gaderummet været ude og flytte lidt på
møblerne/funktionerne i huset. Det skal tages som et debatoplæg til videre
indretning, modtagelse og virke! Der er mange flere ting, der med fordel
også kan flyttes, men vi undlod, så huset stadig ligner lidt det fra sidste
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møde.


Steen og jeg kan begge mandag, fra over middag og frem. Jeg kan også i
morgen søndag, ved så ikke om Steen også kan her.


Bedste hils
Kalle
2487 9126
 








From: Kalle Birck-Madsen
To: Eva Riedel (eva.riedel@aberdeen-asset.com); Steen Rosenquist (steen1954@live.dk)
Bcc: gretsche@hotmail.com; kallebm@mail.dk
Subject: Kommentarer til udkast til vedtægter og referat
Date: 28. marts 2015 15:09:00


Hej Eva og Steen
 
Jeg har kigget på det fremsendte, og mine forslag til ændringer er sat
ind. Har markeret med gult, hvor der er en tilføjelse (eller noget til
diskussion), og med pink, hvad der så skal ud. Det er ikke ret meget.
Kommentarer er med gråt.
 
Nederst/bagerst har jeg har skrevet nogle overvejelser omkring
underteksten og formålet, der er sprunget ud af det. Her ->
Kommentarerne hører måske også hjemme i en fællesmail.
 
Bedste hils
Kalle
 
 
Referat fra den stiftende generalforsamling for foreningen HELLEBRO
– Helle for unge hjemløse (på Ellebro), den XX. XXX 2015:
 
Dagsorden:
 1)             Valg af dirigent
 2)             Valg af referent
 3)             Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse
 4)             Forslag til vedtægter
 5)             Forslag til kontingent
6)             Udpegning af formand for bestyrelsen
 7)             Valg af foreningens bestyrelse
 8)             Valg af revisor
 9)             Eventuelt
Ad 1:
Som dirigent valgtes Eva Riedel.
Ad 2:
Som referent valgtes Eva Riedel.
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(Samme person kan ikke være dirigent og referent. Så kan lovligheden
af mødet betvivles.)
 
Ad 3:
Antallet af unge hjemløse er markant stigende.
Som konsekvens heraf ønsker foreningen at skabe en platform for
frivillige, hjælpeorganisationer, Københavns kommune, Aberdeen og
andre interessenter, for at hjælpe unge hjemløse på Haydnsvej 2, 3.sal.
HELLEBRO er et værested/aktivitetshus med udstrakt brugerindflydelse
og plads til op til 150 brugere.
Aberdeen, er udlejer af lejemålet, og har doneret 2 års lejefrihed fra
marts 2015 til marts 2017. Inden for denne periode skal foreningen
arbejde på at skabe en selvbærende økonomi baseret på fondsmidler
til den fælles drift og til de enkelte aktiviteter.
 
Enkeltpersoner og organisationer kan søge penge til aktiviteter i huset,
men det skal konfirmeres med huset, at man gør det, og hvad det
kommer til at betyde.
Ad 4:
Foreningens vedtægter blev godkendt.
Ad 5:
Forsamlingen fastsatte kontingentet til kr. 100 årligt for et medlemskab
af foreningen.
Ad 6:
Eva Riedel blev af Aberdeen Asset Management A/S udpeget som
formand for bestyrelsen.
Som menige medlemmer af bestyrelsen valgtes ved skriftlig
afstemning:
 **
Som suppleanter:
 **
Ad 7:
**, valgt som revisor.
Ad 8:
Intet.







 
 
 


 


 
 
 
Vedtægter for foreningen HELLEBRO
§ 1. Navn og tilhørsforhold
Foreningens navn er: HELLEBRO – Helle for unge hjemløse på Ellebro
Foreningens hjemsted er Københavns Kommune
§ 2. Formål
1. Foreningen HELLEBROs formål er at give rum og yde støtte til
hjemløse unge.
Eller
2 .Foreningens formål er at give rum og yde støtte til unge hjemløse,
herunder unge i sårbare og udsatte positioner. 
 
ønsker at støtte og fremme [*].
§ 3. Organisation
Foreningen HELLEBROS overordnede ledelse er generalforsamlingen,
som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis.
Formanden for foreningen udpeges af Aberdeen Asset Management
A/S. Ved foreningens stiftelse har Aberdeen Asset Management A/S
udpeget Eva Riedel som formand. Aberdeen Asset Management kan
ved meddelelse til den øvrige bestyrelse udskifte formanden.
Ud over formanden består bestyrelsen af et medlem fra SAND og et
medlem fra Gaderummet og to menige medlemmer som vælges af
generalforsamlingen.
 
Generalforsamlingen vælger herudover:
• 2 suppleanter for de menige medlemmer af bestyrelsen
• 1 revisor
Valg af bestyrelsens menige medlemmer sker for en periode på 2 år.
Revisor og suppleanter er på valg hvert år.







§ 4. Generalforsamlingen
Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel
gennem foreningens eget blad, ved brev eller annoncering i
dagspressen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts
måned.
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende
punkter:
 1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent
4. Indkomne forslag. (Forslag skal være modtaget på sekretariatet
senest en uge før generalforsamlingen).
5. Valg (Jf. § 3)
6. Eventuelt
§ 5. Foreningens HELLEBROS bestyrelse
Foreningen HELLEBROS daglige ledelse forestås af bestyrelsen (Jf. § 3).
Bestyrelsens formand er udpeget af Aberdeen Asset Management A/S,
og de øvrige medlemmer af bestyrelsen konstituerer sig selv som
næstformand og kasserer. Bestyrelsen uddelegerer den daglige drift til
en daglig leder.
Bestyrelsen udarbejder husregler, regnskab og budget.
 
(Brugerstyringen fjernes helt ved at lægge også udarbejdelsen af
husregler op i bestyrelsen. Bestyrelsen har alligevel det sidste ord! Jeg
synes mere det hører hjemme i et repræsentantskab for de
organisationer, som er der i det daglige arbejde.
Nu er et repræsentantskab af organisationer og for enkeltpersoner ikke
specificeret i vedtægterne, men skal det, kan det gøres med følgende
formulering:
Bestyrelsen arbejder for, at organisationerne i huset, med brugerne,
indgår i et repræsentantskab, som kan fremme forslag til behandling i
bestyrelsen, og som bestyrelsen omvendt kan rådføre sig med i
beslutningsprocesser. Repræsentantskabets første opgave, er at
udarbejde forslag til hussorden. )
 







Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen kan sammensætte samarbejdsgrupper af medlemmer, der
kan fungere som idéudviklingsforum for foreningen.
Tegningsret for foreningen har formanden i forening med et andet
bestyrelsesmedlem.
 
 
§ 6. Medlemskab
Som medlem kan enhver optages, som tilslutter sig (har interesse i at
støtte) foreningens formål. Medlemskab løber (er bindende) for et år
ad gangen.
§ 7. Kontingent/finansiering
De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.
Foreningen HELLEBRO søges herudover finansieret ved sponsorstøtte
samt bidrag for offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige
foreninger/institutioner og private personer.
§ 8. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens
fremmødte medlemmer samt godkendelse fra Aberdeen Asset
Management A/S.
§ 9. Ekstraordinær generalforsamling
Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det.
Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.
Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §4.
Dagsorden skal motiveres.
§ 10. Regnskab
Regnskabsåret for Foreningen HELLEBRO er kalenderåret.
§ 11. Opløsning
Opløsning af foreningen kræver godkendelse fra Aberdeen Asset
Management A/S samt et flertal på ¾ af generalforsamlingens eller den
ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.
Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende
ekstraordinær generalforsamling.
Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til
almennyttige formål.
 







Foreningen HELLEBRO er stiftet på generalforsamling afholdt den xx.
xxx 2015.
 
 
 (Bestyrelsesmedlemmernes underskrifter)
 
 


 
Kommentarer:
 
Jeg synes vi er nødt til at snakke mere om underteksten til HELLEBRO,
altså præciseringen af formålet om at ”hjælpe unge hjemløse”. Det er
også spørgsmålet om husets identitet, og hvorigennem unge hjemløse
får øje på os, og støtter uden om os, får lyst til at støtte huset. Det er
også igennem denne, at menneskene i huset, dels griber hinanden, dels
udkæmpet konflikter om vejene frem, samt om hvordan problemer skal
løses, og om de hører hjemme i huset eller ikke.
 
Her er de undertekster, der skal følge navnet HELLEBRO, som jeg har
kunnet finde. Jeg ved ikke alle forslag, der kom på Åbent Hus, men de
er at tilføje. Snakken herom optager mange, så jeg synes det er vigtigt,
at alle kan blive hørt og vi får snakket om det.
 


-          Helle for unge hjemløse
-          Sted for hjemløse og udsatte unge
-          Dag og fristed for unge hjemløse
-          Være og aktivitetssted for unge hjemløse
-          Fristed for udsatte og hjemløse unge
-          Helle og fristed for udsatte og unge hjemløse


?
?


 
Jeg er selv i tvivl om, hvad der er den bedste undertekst, måske er den
ikke kreeret endnu.
Den kan gøres med neutrale ord, for ikke at skubbe nogen væk – men
kan dermed også blive svær at fylde ud - eller den kan gøres med kant,







så det er tydeligt, hvad det er man vil arbejde for, og hvordan.
 
Kigger jeg på forslagene ud fra det økonomiske aspekt, at gøre sig
selvbærende indenfor en 2 årig periode, så har jeg svært ved at se
tilstrækkelige støttemuligheder, hvis det kun omhandler ”unge
hjemløse”.
Jeg skriver her ud fra tidligere erfaringer, hvor jeg i årtier har søgt
mange fonde, og været heldig. Men de senere års udvikling, har også
betydet færre fonde med færre midler, inden for det sociale område.
”Unge hjemløse” er ikke et sesam-ord, der bare åbner for
støttemuligheder, på lang sigt.
Jeg kan håbe, at jeg tager fejl, men hvad er andres erfaringer og
forestillinger her?
 
Så hvis ord som ”udsat”, ”sårbar” eller lignende kan komme ind som
præcisering af ”unge hjemløse”, snævres støttemulighederne ikke ind,
men udvides.
Dette er så min forestilling pt., og bunder i, at perioden før
hjemløsheden, og tiden efter, og hvor længe man er hjemløs, er meget
forskellig fra ung til ung. Og det er en proces, hvor hjemløshed i de
fleste tilfælde, også medfører store social og psykiske belastninger, og
tit forskellige institutionstilknytninger. Løsningen af hjemløshed er
typisk heller ikke bare en bolig! Men det kan være en start. Det at
komme væk fra gaden, er alt anden end en nem proces. Og det er
arbejdet hermed, om og hvordan det lykkes med de enkelte unge, at
huset vil blive vurderet støtteværdigt, brugbart for den enkelte mm. –
eller ikke.
 
De samme overvejelser må gøres på ord, der skal præcisere stedet.
Ord som ”sted”, ”dagsted”, ”aktivitetssted”, ”fristed” og ”helle” slår
forskellige associationer an, hvor et og samme ord for nogen er positivt
ladet, men negativt ladet for andre. I Gaderummets tilfælde brugte vi
ordet ”fristed”, men det gik kun fordi det blev knyttet til
”socialpsykologisk”, som begreb for den faglige måde arbejdet med de
unge blev grebet an på. Det blev til gengæld en stærk alliance! 
 







En tredje akse hvad angår præcisering af formålet, er overvejelser over
husets indlejring i lokalområdet, og hvordan dette er benævnt. Hvad
kan huset bidrage med, og hvad kan vi invitere til?
Jeg er heller ikke her afklaret på, hvad jeg synes vil være bedst at
komme fra start med. Og det kræver egentligt også en analyse af vores
lokalområde, som vi ikke endnu har gjort. Men vi skal være klar over,
hvad det er vi signalerer, eller vil signalere.
 
I starten har vi ikke praksis at falde tilbage på, kun vores intentioner og
ord om dét, vi gerne vil skabe. Derfor er ord lidt vigtige lige nu, og at vi
ved hvad hinanden snakker om, når de forskellige ord bruges.
 
Kalle  
 
 
 








From: Eva Riedel
To: "Kalle Birck-Madsen"; "Steen Rosenquist"
Subject: SV: HUSORDEN for HELLEBRO 3.doc
Date: 6. april 2015 20:14:40


Helt ok!


Sent with Good (www.good.com)


-----Original Message-----
From: Kalle Birck-Madsen [kallebm@mail.dk]
Sent: Monday, April 06, 2015 06:06 PM GMT Standard Time
To: Eva Riedel; 'Steen Rosenquist'
Subject: HUSORDEN for HELLEBRO 3.doc


Hej igen Steen og Eva.


Jeg har prøvet at runde et oplæg om et forslag til husorden. Den første del
kender Steen allerede. Anden del er den lokalemæssige ryge-problematik,
forenklingen!
Nu ved jeg ikke, hvor langt Eva er nået med vedtægter, referat og andet, til
udsending inden mødet i morgen tirsdag. For min egen part synes jeg debatten
skal åbnes på ny, få folk til at tænke med, for den få bedste skæring af det hele
- huslejekontrakt og administration ligger som forslag på bordet, som noget der
kan effektueres. Lad det blive udfordret. Og at jeg derfor sender nedenstående
ud gennem den fælles mailinglisten, og vedhæfter mine generelle overvejelser fra
tidligere kommentarer om navn og undertekst, men tilføjet et hoved, hvor jeg
selv er endt efter alle disse overvejelser.


Håber I når at se det, inden jeg træffer en beslutning.
Kalle


Go påske


HUSORDEN for HELLEBRO 3.je
Forslag markeret med gult
Alt andet er rundbordssamtale med mig selv.
 
 
Enhver husorden er altid foreløbig. Den forandrer sig, uddybes og præciseres gennem,
hvad et hus møder af nye opgaver og problemer, og hvordan disse bedst kan takles, på
kort sigt og på lang sigt, både overfor opdragsgivere, støtter og brugere.
Nedenstående er et forsøg på formuleringer på områderne af rygning, alkohol og adfærd.
 
De er ikke uvildigt skrevne. De differentierer, så alle kan føle sig velkomne i huset, i
hvert fald til en start. Så er det også muligt senere, at skrive forandrende forbedringer ind,
efterhånden som ting kommer til at udvikle sig gennem praksis.
 
De er skrevet på baggrund af, at huset med sit formål om ”støtte til unge hjemløse”, og at
frivillig aktivitet og brugerindflydelse skal være bærende, at det så skal være muligt, for
alle mulige forskellige mennesker, der vil deltage og bidrage, at disse også kan føle sig
hjemme og ikke kun være gæst i fremmed hjem, i hvert fald til en start.
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Senere vil husordenen selv invitere til huset, altså hvis der foregår noget praktisk af værdi
for mig, med det miljø husordenen har bygget op?   
 
 
ALKOHOL
Øl og vin og er ikke bandlyst i huset. Skal kun nydes ved lejlighed, med måde og i
respekt for andre.
 
RYGNING.
Respekt for ikke rygere. Rygere henvises til aftalte rum i huset, eller til at gå udenfor og
trække luft.
 
ADFÆRD
Ved gentagne disrespekterende og truende adfærd, meddeler huset karantæne. Huset
accepterer ikke hårde stoffer eller ikke-ordineret medicin, tyvekoster og hælervarer.
 
 
I ingen af ovenstående tre punkter, er der præciseret nogen procedure, i tilfældet et
problem. Eller hvordan det optræder, lokaliseres og kan håndteres. Det må videre
omtanke med praksis i huset, kunne gøre. I en husorden ligger også, hvilke brugere i
målgruppen af unge hjemløse, der vil kunne bruge huset, gøre det og blive en aktiv part –
eller vælge det fra. Det samme gælder for frivillige.
 
Som den for start-pennen på husordenen, vil jeg sige, at det er bedst at få det hele og
væsentlige med fra starten, når noget skal gøres levedygtigt. Og det kan være ganske
svært, når det skal formuleres i enkelte små punkter.
 
Man kan til sin afklaring, lave en lakmusprøve på ovenstående husorden og dens tre
punkter, og hvis ikke man har en egen forhånden, så fx ud fra Buddha, hvor den ”største
fejltagelse, man kan begå, det er forenklingen”.
Dvs. til spørgsmålet om noget i husordenen er kogt ned til en ikke brugbar praktisk
rettesnor, ikke bare for nuværende, men også for kommende udvikling, at starte sådan,
med de formulering der er valgt!?
 
Det er nemt at forestille sig sine egne intenderede regler med huset ført helt igennem på
husplan, både i hensyntagen til omgivelser, støttemuligheder og indhold, og hvordan alt
går op i den bedste enhed for en selv og egne nære og kære. Men en enkelt person eller
gruppes værdisæt, tror jeg ikke alene kan løfte husets opgave.  
 
Derfor er husordensforslaget ikke et forsøg på et kompromis mellem en nultolerance og
rygere og alkoholnydere, men et forslag til en differentieret og åben praksis, som ikke
skal forhindre brugere og aktivister i at kunne mødes, på den ene eller den anden måde.
Og således at husordenen kan flytte sig, få forbedring, begrænsninger og tilføjelser, og
bedst muligt støtte husets formål, herunder at det skal kunne blive selvbærende, og
finansiere sig selv, gennem sin kommende ydelsesstruktur. Ingen enkeltgruppe kan eller
vil yde dette, så ville det også være et andet projekt, men det betyder samtidig at det er
summen af de enkelte gruppers/organisationers/enkeltpersoners virke, der afgører om
huset kan forny sit økonomiske grundlag, eller ikke.
Det vil i starten være muligt at søge alle mulige midler, sikkert med held, men så kommer
tiden, hvor ansøgningen om midler, skal følges op med beskrivelse af husets resultater på
alle planer og niveauer, og hvor det er indholdet af disse, også i en kvantitativ opgørelse,
der afgør en fortsat støtte til husets drift – eller et stop for videre støtte.
 
Jeg er ikke den bedste til at komme med et udkast til en husorden. Husordenen er sådan







én, der altid volder problemer, på den ene eller den anden måde! Også når den
medstemmer praksis i dagligdagen. Jeg har til eksempel, ikke været ude/rundt og slå på
tromme for huset – hverken i mit ressourcebagland eller i min brugergruppen - for det
omhandler også, hvad jeg kan slå på tromme til. Og hvad der ikke vil være muligt i huset.
Jeg har i hele mit liv, leget med dem, ingen andre vil lege med – og derfor min
begrænsethed på dette område.
Faktorer som ovenståene og sikkert flere i ens egen hidtidige livspraksis, som de har
udviklet sig, og hvad man gerne vil arbejde med i huset, og hvad man kan bidrage med –
hvor forskelligartede ideerne så end er - tror jeg spiller en stor rolle i afklaringen af ens
engagement, og for den prioritering, det kan få i eget frivilligheds-liv, helt ned på
niveauet af antal timer man lægger i huset.    
 
Den er en udfordring, husordenen. Den skal varetage mange forskelligartede
interessenters behov, nuværende og kommende, der har betydning for husets overlevelse.
Og hvor ingen dage vil være ens. Fejler man på et punkt, fejler man måske på alle.
 
*****
 
Ovenstående ord om røg og druk omsat til de enkelte lokaliteters brug, altså den
lokalemæssige differentiering, kan være følgende:
 
Huset kan således ikke opfattes som en ikke-ryger zone, men som et hus for respekt for
ikke rygere.
 
- Man kan ryge i opholdsstuen – den med billard/bordtennis/sofaer/fjernsyn/pc-ere - eller
udenfor.
- Hvile, sofa og pc-hjørne-indgangsrummet til venstre, er røgfrit.
- For mødelokalet bagerst, der er tiltænkt gruppemøder, herunder lokale grupper med
interesse for huset – og hvor man kan booke lokalet - her sætter mødet selv sin ryger eller
ikke-ryger dagsorden.
- Organisationsrummet tilstræbes røgfri. Kan ved store offentlige møder, efter aftale
anvendes som mødelokale.
- Køkkenet har et bord i sit hjørne ved vinduet til de spisende rygere. Der kan evt. sættes
en flytbar væg op mellem rygere og ikke rygere, hvor rygerne havner i hjørnet – sammen
med vaskemaskinen og tørretumpleren, der med fordel kan flyttes til køkkenet, og dermed
frigive et rum for huset. Køkkenet skal så kunne reetableres med sit store mødebord i
midten, når der er anledning hertil.
 
Andre rum/lokaler som ikke er benævnt i ovenstående, er i udgangspunktet ikke-rygerum.
I samtalerum skal undtagelser herfra, ikke være en begrænsning.


Huset har endnu to ledige rum, et stort og et lille. Begge kan komme i spil, ud fra hvad
der mangler af plads/rum til (funktionsopdelt) aktivitet/væren/aktion - you name it!
Allerede beskrevne rum, kan sigtes i samme åndedrag. Kan noget nyt dukke op, blandes
kortene igen?
 
Ift. den fysiske unge hjemløse, hvis tilstand ingen kender, når hyn er ny og går ind ad
døren. Og om hvem nok ingen kan se, hvem er, og hvad det handler om – og om noget
bestemt:
 


”Efter mange trapper, så skal man kunne sætte sig, ude i det
forreste af huset, stande i tid med hele sig og gemmer - og måske
få øje på et miljø rundt om en, der indbyder til at invitere sig selv
mere indenfor”.







 
 
Kalle
 
 
 
 
 
 


This email and any attachment are confidential and may contain privileged and
copyright information. It is intended solely for the addressee. If you are not the
intended recipient, please notify the sender immediately and delete this email. In
accordance with good business practice and applicable regulations, all electronic
communications with the Aberdeen Asset Management Group of companies may
be monitored and retained. Aberdeen Asset Management PLC, Company Number:
SC82015, Registered Office: Ten Queen's Terrace, Aberdeen AB10 1YG Scotland. 
For further information please visit our website: http://www.aberdeen-asset.com
and www.aberdeen-asset.com/aam.nsf/AAM/privacy.








From: Eva Riedel
To: "Allan Petersen"; "Anders S?rensen Weshelter"; "andreaboel@yahoo.dk"; "Anine Gaderummet"; "Anna


Furbo REwitz ADHD foreningen"; "Anne Kirkegaard"; "bentk@kofoedsskole.dk"; "Bibi  Andersen";
"bs18@sof.kk.dk"; "Cornelius LAP KBH Rigtig"; "Danni"; "David Meier"; "Dorte Glad"; "Gretchen
Gaderummet"; "Herfra og Videre"; "Jens Vesterg?rd, SAND"; "Kalle"; "Lau Jeppesen"; "Maj-britt R?
dmandsgade"; "Ninna Hoegh"; "Rene Nielsen"; "Richardt Aamand"; "robert@kofoedsskole.dk"; "Steen
Rosenquist"; "Tine Vesterberg"; "Tore Vendelhaven"; "U Turn K?benhavns Kommune"


Cc: "nomadmand"
Subject: VS: Tekst
Date: 6. april 2015 20:20:51
Attachments: HELLERBRO Referat 30 marts 2015.docx


Oplæg til Referat fra den stiftende generalforsamling for foreningen Hellebro.docx


Sent with Good (www.good.com)


-----Original Message-----
From: Eva Riedel [evariedel@hotmail.com]
Sent: Monday, April 06, 2015 07:17 PM GMT Standard Time
To: Eva Riedel
Subject: Tekst


Kære alle,


Husk i morgen er næste møde på HELLEBRO kl. 16.


Som lovet er vedlagt forslag til vedtægter og formål - og Kalle arbejder på et
oplæg til husorden - til diskussion og vedtagelse på vores møde. 


Bedste hilsner
Eva


This email and any attachment are confidential and may contain privileged and
copyright information. It is intended solely for the addressee. If you are not the
intended recipient, please notify the sender immediately and delete this email. In
accordance with good business practice and applicable regulations, all electronic
communications with the Aberdeen Asset Management Group of companies may
be monitored and retained. Aberdeen Asset Management PLC, Company Number:
SC82015, Registered Office: Ten Queen's Terrace, Aberdeen AB10 1YG Scotland. 
For further information please visit our website: http://www.aberdeen-asset.com
and www.aberdeen-asset.com/aam.nsf/AAM/privacy.
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HELLEBRO – ET VÆRESTED, FRISTED ELLER AKTIVITETSHUS FOR UNGE HJEMLØSE





Referat fra mandagens møde kl. 16.00 den 30. marts 2015.





			 


			


			


			





			 Tilstede


			Kalle Birch Madsen


			Gaderummet





			 


			Anine


			Gaderummet





			 


			Lene Thorslund


			Stemmer på kanten
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Nyt fra Aberdeen


Vi nu har modtaget tilladelse til at åbne fra Københavns Kommune.  


Fra sidste møde: Aberdeen undersøger hygiene tilladelse, forhåndsgodkendelse, egenkontrol mv ifm at modtage og lave mad. Aberdeen afventer svar på om Connecto vil sponsorere internetcafeen med internet opkobling og evt sponsoring af 15 skærme. 





Aberdeen undersøger mulighed for at opsætte kontorskurvogn til rygning i gården.





Aberdeen undersøger priser & mulighed for førstehjælpskurser til alle. 





Det blev besluttet, at første åbningsdag bliver den 12. april iht vagtplanen, der er medtaget som bilag.


Forslag til hovedpunkter i foreningens vedtægter blev præsenteret, og resten af mødet gik med diskussion af disse samt husordenen for værestedet.





Det blev aftalt, at Aberdeen og organisationerne hurtigst muligt afklarer rollefordeling, organisering og den overordnede kommunikation. Dokumenterne er vedlagt som oplæg, der skal diskuteres og vedtages på næstkommende møde.  





Nyt fra organisationerne


Fra sidste møde: Anne Furbo, ADHD foreningen skal afklare, hvorvidt man vil deltage i HELLEBRO som aktiv organisation og vende tilbage til Eva.





Nyt fra Indretningsholdet 


Holdet består af Allan, David, Tore, Danni, Cornelius og Søren Dandanell Parrot. 





Skiltning (nudging) – undergruppe (Danni, Richardt, Anna og Eva) laver oplæg til godkendelse på næstkommende møde.





Nyt fra eventholdet


Der var enighed om at vores åbent hus arrangement den 23. marts var en succes og mange frivilige/interesserede har skrevet sig på mailinglisten. Der var også kommet en del gode ideér, som skal samles i et prioriteret oplæg af Kommunikationsholdet og ved førstkommende møde godkendes. 





Fra sidste møde: SAND foreslog reparationsværksted. ADHD foreslog stillerum (Anna tager kontakt til Protag).





Der afholdes et samlet arrangement på Rådhuspladsen slut maj med temaet ”mød ung en hjemløs” – Allan og David kommer med et oplæg på næste møde. 





Holdet består af Richardt, Dorte, Anne (Projekt Udenfor) og Danni.





Nyt fra kommunikationsholdet


Holdet blev nedsat og følgende har indtil videre meldt sig som medlemmer: Anne (Projekt Udenfor), Anna (ADHD Foreningen), Eva (Aberdeen)





Nyt fra Madholdet


Holdet blev nedsat og følgende har indtil videre meldt sig som medlemmer: Anne (Projekt Udenfor), Dorte Glad, Kalle Birch Madsen. Der var ideer om at tage kontakt med Kokkeskolen. 





Diverse


Fra sidste møde: Man har valgt det store rum til højre for hunderummet som organisationsrum. Der skal kunne aflåses (Eva). 





Fra sidste møde: Det er aftalt, at både event og indretningshold må foretage udlæg af de indsamlede midler til småanskaffelser og forplejning mod forvisning af kvitteringer.





Fra sidste møde:  Vi aftalte at fortsat tænke over, hvilke muslimer og grønlændere, som evt. ville have lyst til at være med.





Fra sidste møde: Richardt, SAND, ville undersøge, hvilken aftale der var indgået med Bandidos og Sydhavns Kompagniet for at undgå stoffer – så vi måske kunne lave en tilsvarende aftale. 





Vi kan godt lide: ”Hvis du er over 30 år, skal du kunne bidrage med noget”. Mentorer. Vi vil gerne tiltrække folk med ressourcer, der kan involvere de unge. 





Aktivitetsideer 


Cykelværksted


Socialøkonomisk virksomhed, grafik/tryk, hvor indtægterne går til foreningen


Distribution af Husforbi


Kampagneskole/Gadens Stemmer


Svømme/løbe grupper


Terapi


Yoga/mindfullness








Næste møde 7. april kl. 16, Haydnsvej 2, 3. sal til vores ugentlige møde med organisationerne og de frivillige. 





Dagsorden


Vedtagelse af formål for Hellebro


Vedtagelse af navn (HELLEBRO, BROEN) og undertekst (værested/aktivitetshus for unge hjemløse)


Vedtagelse af vedtægter





Det er nu aftalt, at SAND stiller med Rie som kasserer mens Gaderummet står for den daglige administration indtil vi har midler til at ansætte en daglig leder.








Bedste hilsner


Eva 











Åbningstider Vi starter med at åbne søndag-mandag-tirsdag fra kl. 7.00 og så længe som vi kan levere mandskab/frivillige. Nedenfor ses oplæg til en vagtplan baseret på input fra mødet. 


De fraværende på mødet er velkomne til at sende mig deres ønsker til vagtplanen.
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Referat fra den stiftende generalforsamling for foreningen HELLEBRO – Helle for unge hjemløse på Ellebro, den XX. XXX 2015:


 


 


Dagsorden:


 


 1)	Valg af dirigent 


 2)	Valg af referent 


 3)	Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse 


 4)	Forslag til vedtægter 


 5)	Forslag til kontingent


 6)	Udpegning af formand for bestyrelsen 


 7)	Valg af foreningens bestyrelse 


 8)	Valg af revisor 


 9)	Eventuelt


 


Ad 1:


Som dirigent valgtes Eva Riedel.


 


Ad 2: 


Som referent valgtes Kalle Birch Madsen.


 


Ad 3:


Antallet af unge hjemløse er markant stigende. Tal og data fra nyeste SFI rapport. 





HELLEBRO er et værested/aktivitetshus med udstrakt brugerindflydelse og plads til op til 150 brugere. 





Formålet er, at hjælpeorganisationer, frivillige, brugerne, Københavns kommunes hjælpeindstanser og Aberdeen i fælleskab skaber en platform at hjælpe unge hjemløse på værestedet Hellebro, Haydnsvej 2, 3.sal. 





· Hjælpen består dels af, at de unge hjemløse på værestedet finder en helle, hvor de kan få et bad, en kop kaffe, oplade mobiltelefonen, vaske en vask, eller blot finde ly.  





· Og dels at de unge hjemløse støttes med rådgivning og motiveres med relevante aktivitetstilbud, der skal give mening for dem. 





· Endelig er målet, at de unge hjemløse skal føle sig bedre rustede til selv at kunne håndtere job,- bolig og personlige forhold.





Værestedet forventes at være åbent hverdag ml. 7-20. 





Der etableres en brugergruppe, der afholder ugentlige møder. Således etableres også et aktivt repræsentantskab af brugere/organisationer, hvis funktion er rådgivende ifht bestyrelsen for foreningen for at sikre en reel brugerindflydelse. 





Aberdeen, er udlejer af lejemålet, og har doneret 2 års lejefrihed fra marts 2015- marts 2017. 





Indenfor denne periode skal foreningen arbejde på at skabe en selvbærende økonomi baseret på fondsmidler til den fælles drift og til de enkelte aktiviteter.





Ad 4:


Foreningens vedtægter blev godkendt.


 


Ad 5:


Forsamlingen fastsatte kontingentet til kr. 100 årligt for et medlemskab af foreningen for hjælpeorganisationer, og kr. 10 årligt for frivillige og brugere. 


 


Ad 6:


Eva Riedel blev af Aberdeen Asset Management A/S udpeget som formand for bestyrelsen.


 


Som menige medlemmer af bestyrelsen valgtes ved skriftlig afstemning:


 


 **


 


Som suppleanter:


 


 **


 


Ad 7:


 **, valgt som revisor.


 


Ad 8:


 Intet.














  






Vedtægter for foreningen HELLEBRO


 


§ 1. Navn og tilhørsforhold


Foreningens navn er: HELLEBRO – Helle for unge hjemløse på Ellebro


 


Foreningens hjemsted er Københavns Kommune


 


§ 2. Formål


 


Foreningen HELLEBRO ønsker at støtte og fremme arbejdet for at hjælpe unge hjemløse ml. 18-30 år.





Hjælpeorganisationer, frivillige, brugerne, Københavns kommunes hjælpeindstanser og Aberdeen arbejder i fælleskab på at skabe en platform for at hjælpe unge hjemløse på værestedet Hellebro, Haydnsvej 2, 3.sal.  2450 København SV


 


§ 3. Organisation


 


Foreningen HELLEBROS overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis.


 


Formanden for foreningen udpeges af Aberdeen Asset Management A/S. Ved foreningens stiftelse har Aberdeen Asset Management A/S udpeget Eva Riedel som formand. Aberdeen Asset Management kan ved meddelelse til den øvrige bestyrelse udskifte formanden.


 


Ud over formanden består bestyrelsen af et medlem fra SAND, et medlem fra Gaderummet, to andre organisationer og to menige medlemmer som vælges af generalforsamlingen. 





Generalforsamlingen vælger herudover:


 • 2 suppleanter for de menige medlemmer af bestyrelsen


 • 1 revisor


 


Valg af bestyrelsens menige medlemmer sker for en periode på 2 år. Revisor og suppleanter er på valg hvert år. 





I takt med at der aktivt involveres flere hjælpeorganisationer, vil antallet at bestyrelsesmedlemmer, der repræsenteres tilpasses hertil. Dog således, at bestyrelsens antal medlemmer altid er et ulige tal. 





 


§ 4. Generalforsamlingen


 


Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel gennem foreningens eget blad, ved brev eller annoncering i dagspressen.


Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. 


Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:


 


 1. Valg af dirigent


 2. Formandens beretning


 3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent


 4. Indkomne forslag. (Forslag skal være modtaget på sekretariatet senest en uge før generalforsamlingen).


 5. Valg (Jf. § 3)


 6. Eventuelt


 


§ 5. Foreningens HELLEBROS bestyrelse


 


Foreningen HELLEBROS daglige ledelse forestås af bestyrelsen (Jf. § 3).


Bestyrelsens formand er udpeget af Aberdeen Asset Management A/S, og de øvrige medlemmer af bestyrelsen konstituerer sig selv som næstformand og kasserer. Bestyrelsen uddelegerer den daglige drift til en daglig leder. 


Bestyrelsen udarbejder husorden, regnskab og budget.


 


Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


 


Bestyrelsen kan sammensætte samarbejdsgrupper af medlemmer, der kan fungere som idéudviklingsforum for foreningen.


 


Tegningsret for foreningen har formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.








 § 6. Medlemskab


 


Som medlem kan enhver optages, som har interesse i at støtte foreningens formål. Medlemskab er bindende for et år ad gangen.


 


§ 7. Kontingent/finansiering


 


De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.


 


Foreningen HELLEBRO søges herudover finansieret ved sponsorstøtte samt bidrag for offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og private personer.


 


§ 8. Vedtægtsændringer


 


Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens fremmødte medlemmer samt godkendelse fra Aberdeen Asset Management A/S.


 


§ 9. Ekstraordinær generalforsamling


 


Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det.


 


Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.


 


Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §4.


 


Dagsorden skal motiveres.


 


§ 10. Regnskab


 


Regnskabsåret for Foreningen HELLEBRO er kalenderåret.


 


§ 11. Opløsning


 


Opløsning af foreningen kræver godkendelse fra Aberdeen Asset Management A/S samt et flertal på ¾ af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.


 


Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.


 


Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål.


 


 


Foreningen HELLEBRO er stiftet på generalforsamling afholdt den xx. xxx 2015.


 


 


 


 (Bestyrelsesmedlemmernes underskrifter)


 


 










From: Eva Riedel
To: "Kalle Birck-Madsen"; "Allan Petersen"; "Anders S?rensen Weshelter"; "andreaboel@yahoo.dk"; "Anine


Gaderummet"; "Anna Furbo REwitz ADHD foreningen"; "Anne Kirkegaard"; "bentk@kofoedsskole.dk";
"Bibi  Andersen"; "bs18@sof.kk.dk"; "Cornelius LAP KBH Rigtig"; "Danni"; "David Meier"; "Dorte Glad";
"Gretchen Gaderummet"; "Herfra og Videre"; "Jens Vesterg?rd, SAND"; "Lau Jeppesen"; "Maj-britt R?
dmandsgade"; "Ninna Hoegh"; "Rene Nielsen"; "Richardt Aamand"; "robert@kofoedsskole.dk"; "Steen
Rosenquist"; "Tine Vesterberg"; "Tore Vendelhaven"; "U Turn K?benhavns Kommune"


Cc: "nomadmand"
Subject: SV: HUSORDEN for HELLEBRO 3.je
Date: 7. april 2015 10:34:58


Kære alle,
Her er forslag fra Richardt Engelbrecht.


Glæder mig til at se jer i eftermiddag.


Eva


Husregler


Indtagelse af stoffer eller alkohol, kan medføre bortvisning eller advarsel.


Besiddelse af stemningsændrende stoffer af en hver art,
kan medføre bortvisning eller advarsel.


Udøvelse af vold eller trusler herom, kan medføre øjeblikkelig bortvisning.


Rygning er kun tilladt i afmærkede områder.


Spil om penge er ikke tilladt.


Udlån af penge eller andre effekter, mellem brugere. Er på eget ansvar.


Oprydning er et fælles ansvar, det er brugernes samt de frivilliges opgave at
holde god orden.


Mobiltelefoner, kan oplades i aflåst rum. Og bør kun benyttes uden gene for
omgivelserne.


Walkmen og andre musikapparater, kan benyttes i stillerum eller afslapningsrum.


Overtrædelse af ”husregler” vil medføre advarsel eller påtale herom.
Brud på ”husregler” gentagende gange, vil medføre bortvisning.


Det er brugernes egen opgave og ansvar, i samarbejde med de frivillige, at udvis
respekt og hensyn overfor sig selv og omgivelserne.


Forslag til arbejdsgang på Hellebro.


Der bør være min 2 frivillige på vagt samtidigt.
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Adgangsnøgler, bør nummerres og underskrift på udlevering af disse.
En gæstebog bør ligge fremme, i stedet for ris og ros kasse.
En notesbog, bør være aflåst til de frivillige. Efter endt vagt eller hændelser, bør
der noteres i denne i samvær af de vagthavende frivillige.
Selvsamme notesbog, bør læses af ny vagthavende frivillige for at være
opdaterede af evt. Hændelser fra forrige vagt.


Disse forslag er kun forslag.


Sent with Good (www.good.com)


-----Original Message-----
From: Kalle Birck-Madsen [kallebm@mail.dk]
Sent: Tuesday, April 07, 2015 09:11 AM GMT Standard Time
To: Eva Riedel; 'Allan Petersen'; 'Anders S?rensen Weshelter';
'andreaboel@yahoo.dk'; 'Anine Gaderummet'; 'Anna Furbo REwitz ADHD
foreningen'; 'Anne Kirkegaard'; 'bentk@kofoedsskole.dk'; 'Bibi Andersen';
'bs18@sof.kk.dk'; 'Cornelius LAP KBH Rigtig'; 'Danni'; 'David Meier'; 'Dorte Glad';
'Gretchen Gaderummet'; 'Herfra og Videre'; 'Jens Vesterg?rd, SAND'; 'Lau
Jeppesen'; 'Maj-britt R?dmandsgade'; 'Ninna Hoegh'; 'Rene Nielsen'; 'Richardt
Aamand'; 'robert@kofoedsskole.dk'; 'Steen Rosenquist'; 'Tine Vesterberg'; 'Tore
Vendelhaven'; 'U Turn K?benhavns Kommune'
Cc: 'nomadmand'
Subject: HUSORDEN for HELLEBRO 3.je


Nedenfor et forslag til husorden for Hellebro 3.je.


Kan jeg nå det inden mødet i dag tirsdag kl.16 ude i Hellebro, sender jeg også
nogle tdiligere overvejelse over målgruppe, finansieringsmuligheder og
succeskriterier.
Håber vi alle ses til mødet.
Kalle
Gaderummet


HUSORDEN for HELLEBRO 3.je
Forslag markeret med gult
Alt andet er rundbordssamtale med mig selv.
 
 
Enhver husorden er altid foreløbig. Den forandrer sig, uddybes og præciseres gennem,
hvad et hus møder af nye opgaver og problemer, og hvordan disse bedst kan takles, på
kort sigt og på lang sigt, både overfor opdragsgivere, støtter og brugere.
Nedenstående er et forsøg på formuleringer på områderne af rygning, alkohol og adfærd.
 
De er ikke uvildigt skrevne. De differentierer, så alle kan føle sig velkomne i huset, i
hvert fald til en start. Så er det også muligt senere, at skrive forandrende forbedringer ind,
efterhånden som ting kommer til at udvikle sig gennem praksis.
 
De er skrevet på baggrund af, at huset med sit formål om ”støtte til unge hjemløse”, og at
frivillig aktivitet og brugerindflydelse skal være bærende, at det så skal være muligt, for
alle mulige forskellige mennesker, der vil deltage og bidrage, at disse også kan føle sig
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hjemme og ikke kun være gæst i fremmed hjem, i hvert fald til en start.
 
Senere vil husordenen selv invitere til huset, altså hvis der foregår noget praktisk af værdi
for mig, med det miljø husordenen har bygget op?   
 
 
ALKOHOL
Øl og vin og er ikke bandlyst i huset. Skal kun nydes ved lejlighed, med måde og i
respekt for andre.
 
RYGNING.
Respekt for ikke rygere. Rygere henvises til aftalte rum i huset, eller til at gå udenfor og
trække luft.
 
ADFÆRD
Ved gentagne disrespekterende og truende adfærd, meddeler huset karantæne. Huset
accepterer ikke hårde stoffer eller ikke-ordineret medicin, tyvekoster og hælervarer.
 
 
I ingen af ovenstående tre punkter, er der præciseret nogen procedure, i tilfældet et
problem. Eller hvordan det optræder, lokaliseres og kan håndteres. Det må videre
omtanke med praksis i huset, kunne gøre. I en husorden ligger også, hvilke brugere i
målgruppen af unge hjemløse, der vil kunne bruge huset, gøre det og blive en aktiv part –
eller vælge det fra. Det samme gælder for frivillige.
 
Som den for start-pennen på husordenen, vil jeg sige, at det er bedst at få det hele og
væsentlige med fra starten, når noget skal gøres levedygtigt. Og det kan være ganske
svært, når det skal formuleres i enkelte små punkter.
 
Man kan til sin afklaring, lave en lakmusprøve på ovenstående husorden og dens tre
punkter, og hvis ikke man har en egen forhånden, så fx ud fra Buddha, hvor den ”største
fejltagelse, man kan begå, det er forenklingen”.
Dvs. til spørgsmålet om noget i husordenen er kogt ned til en ikke brugbar praktisk
rettesnor, ikke bare for nuværende, men også for kommende udvikling, at starte sådan,
med de formulering der er valgt!?
 
Det er nemt at forestille sig sine egne intenderede regler med huset ført helt igennem på
husplan, både i hensyntagen til omgivelser, støttemuligheder og indhold, og hvordan alt
går op i den bedste enhed for en selv og egne nære og kære. Men en enkelt person eller
gruppes værdisæt, tror jeg ikke alene kan løfte husets opgave.  
 
Derfor er husordensforslaget ikke et forsøg på et kompromis mellem en nultolerance og
rygere og alkoholnydere, men et forslag til en differentieret og åben praksis, som ikke
skal forhindre brugere og aktivister i at kunne mødes, på den ene eller den anden måde.
Og således at husordenen kan flytte sig, få forbedring, begrænsninger og tilføjelser, og
bedst muligt støtte husets formål, herunder at det skal kunne blive selvbærende, og
finansiere sig selv, gennem sin kommende ydelsesstruktur. Ingen enkeltgruppe kan eller
vil yde dette, så ville det også være et andet projekt, men det betyder samtidig at det er
summen af de enkelte gruppers/organisationers/enkeltpersoners virke, der afgører om
huset kan forny sit økonomiske grundlag, eller ikke.
Det vil i starten være muligt at søge alle mulige midler, sikkert med held, men så kommer
tiden, hvor ansøgningen om midler, skal følges op med beskrivelse af husets resultater på
alle planer og niveauer, og hvor det er indholdet af disse, også i en kvantitativ opgørelse,
der afgør en fortsat støtte til husets drift – eller et stop for videre støtte.







 
Jeg er ikke den bedste til at komme med et udkast til en husorden. Husordenen er sådan
én, der altid volder problemer, på den ene eller den anden måde! Også når den
medstemmer praksis i dagligdagen. Jeg har til eksempel, ikke været ude/rundt og slå på
tromme for huset – hverken i mit ressourcebagland eller i min brugergruppen - for det
omhandler også, hvad jeg kan slå på tromme til. Og hvad der ikke vil være muligt i huset.
Jeg har i hele mit liv, leget med dem, ingen andre vil lege med – og derfor min
tilbageholdenhed på dette område.
Faktorer som ovenståene og sikkert flere i ens egen hidtidige livspraksis, som de har
udviklet sig, og hvad man gerne vil arbejde med i huset, og hvad man kan bidrage med –
hvor forskelligartede ideerne så end er - tror jeg spiller en stor rolle i afklaringen af ens
engagement, og for den prioritering, det kan få i eget frivilligheds-liv, helt ned på
niveauet af antal timer man lægger i huset.    
 
Den er en udfordring, husordenen. Den skal varetage mange forskelligartede
interessenters behov, nuværende og kommende, der har betydning for husets overlevelse.
Og hvor ingen dage vil være ens. Fejler man på et punkt, fejler man måske på alle.
 
*****
 
Ovenstående ord om røg og druk omsat til de enkelte lokaliteters brug, altså den
lokalemæssige differentiering, kan være følgende:
 
Huset kan således ikke opfattes som en ikke-ryger zone, men som et hus for respekt for
ikke rygere.
 
- Man kan ryge i opholdsstuen – den med billard/bordtennis/sofaer/fjernsyn/pc-ere - eller
udenfor.
- Hvile, sofa og pc-hjørne-indgangsrummet til venstre, er røgfrit.
- For mødelokalet bagerst, der er tiltænkt gruppemøder, herunder lokale grupper med
interesse for huset – og hvor man kan booke lokalet - her sætter mødet selv sin ryger eller
ikke-ryger dagsorden.
- Organisationsrummet tilstræbes røgfri. Kan ved store offentlige møder, efter aftale
anvendes som mødelokale.
- Køkkenet har et bord i sit hjørne ved vinduet til de spisende rygere. Der kan evt. sættes
en flytbar væg op mellem rygere og ikke rygere, hvor rygerne havner i hjørnet – sammen
med vaskemaskinen og tørretumpleren, der med fordel kan flyttes til køkkenet, og dermed
frigive et rum for huset. Køkkenet skal så kunne reetableres med sit store mødebord i
midten, når der er anledning hertil.
 
Andre rum/lokaler som ikke er benævnt i ovenstående, er i udgangspunktet ikke-rygerum.
I samtalerum skal undtagelser herfra, ikke være en begrænsning.


Huset har endnu to ledige rum, et stort og et lille. Begge kan komme i spil, ud fra hvad
der mangler af plads/rum til (funktionsopdelt) aktivitet/væren/aktion - you name it!
Allerede beskrevne rum, kan sigtes i samme åndedrag. Kan noget nyt dukke op, blandes
kortene igen?
 
Ift. den fysiske unge hjemløse, hvis tilstand ingen kender, når hyn er ny og går ind ad
døren. Og om hvem nok ingen kan se, hvem er, og hvad det handler om – og om noget
bestemt:
 


”Efter mange trapper, så skal man kunne sætte sig, ude i det
forreste af huset, stande i tid med hele sig og gemmer - og måske







få øje på et miljø rundt om en, der indbyder til at invitere sig selv
mere indenfor”.


 
 
Kalle
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From: Eva Riedel
To: "andreaboel@yahoo.dk"; "bentk@kofoedsskole.dk"; "Bibi  Andersen"; "bs18@sof.kk.dk"; "Danni"; "Dorte


Glad"; "Herfra og Videre"; "Kalle"; "Lau Jeppesen"; "Ninna Hoegh"; "Rene Nielsen";
"robert@kofoedsskole.dk"; Katrine Abel-Jespersen; Irene Rekling


Subject: SV: Værested/aktivitetshus på Ellebjergvej - UDSKUDT MØDE
Date: 11. februar 2015 17:14:44


Kære allesammen,
Jeg er ked af det, men jeg er helt nede med influenza, så vi bliver nødt til at
flytte mødet til næste uge. Er samme tid torsdag næste uge ok med jer?
Bh
Eva


Sent with Good (www.good.com)


-----Original Message-----
From: Eva Riedel
Sent: Tuesday, February 03, 2015 01:46 PM GMT Standard Time
To: 'andreaboel@yahoo.dk'; 'Anne Kirkegaard'; 'bentk@kofoedsskole.dk'; Bibi
Andersen; 'bs18@sof.kk.dk'; Chris Evers ; Danni; 'Dorte Glad'; Herfra og Videre;
Kalle; Lau Jeppesen; 'Ninna Hoegh'; 'Rene Nielsen'; 'robert@kofoedsskole.dk';
Steen Rosenquist; 'Tine Vesterberg'; Katrine Abel-Jespersen; Irene Rekling
Subject: Værested/aktivitetshus på Ellebjergvej - UDSKUDT MØDE


Kære alle,
 
På sidste møde aftalte vi at mødes på Ellebjergvej i morgen, så vi kunne ud af, hvordan vi
kommer videre både rent praktisk og få åbnet for de unge – og ikke mindst få afklaret, hvilke
organisationer, der vil bidrage med hvad.
 
Kommune har hasteindkaldt til møde om at lave ungdomsboliger, så det bliver vi nød til at
prioritere. Vi bliver derfor nød til at udskyde vores møde. Jeg foreslår ny mødedato den 12.
februar 2015 kl. 13.30 – send mig lige en mail, om det passer jer?
 
I mellemtiden har jeg talt med Thomas Mølgaard, der på vegne af både Røde Kors og
Ungdommens Røde Kors trækker sig helt ud af projektet, da de ikke mener Aberdeen skal
spille nogen rolle overhovedet, de øvrige organisationer i begrænset omfang, og slet ikke vil
arbejde parallelt med de frivilliges fundraising aktiviteter mv.
 
Steen Rosenquist, formand i SAND, siger følgende:
Jeg har kontaktet LVS, landsforeningen af væresteder, de er med på at give råd og vejledning.
Jeg var tidligere formand for SVID, Sammenslutningen Af VærestedsBRUGERE I Danmark, og
værkstedsleder på et værested med 100 procent brugerstyring, et sted hvor man drak og røg
fede, i en skibscontainer, med lidt bænke og borde udenfor. Her oprettede vi en forening, så vi
kunne søge penge og midler til drift, udbedring og fornyelser. Det gik fantastisk, der blev bygget
en udestue, af brugerne, som kom til at betyde helt utroligt meget og noget man værnede om,
de havde jo selv svedt og blødt for det.
 
”Jeg vil holde fast i ideen om et sekretariat og en forening, så kommer brugerindragelsen ind så
det kan forsvares at kalde det brugerstyret værested, men med en daglig, (leder) mentor, som
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holder sig i baggrunden så langt hen ad vejen det kan lade sig gøre, men træder til i spids
situationer og ellers bare er der.
 
Jeg er også blevet bekræftet i ideen om at invitere de unge, til at byde ind med deres, inden der
laves mere, så de fra start kan forestille sig deres univers på stedet og de aktiviteter der kunne
have interesse. De skal med så tidligt i forløbet som muligt da det skal være brugernes eget sted,
så kan de komme med forslag til regler og forbud, det er mest retfærdigt og er der noget der
mangler, så er det retfærdighed.”
 
Ninna Høegh, Projekt Udenfor har jeg også hørt fra i dag. De vil gerne henvise unge til
relevante steder for unge, men er uafklarede i forhold til hvorvidt projekt UDENFOR skal gå ind i
et fremtidigt samarbejde jf. de input omkring organisering og socialpædagogisk viden, Ninna
Høegh kom med på seneste møde og jf. Aberdeens input omkring topstyring.
 
For en god ordens skyld vil jeg gerne minde om, at det er et erklæret formål, at værestedet skal
fungere som en bred  platform for alle, der vil hjælpe de unge. Det gælder både kommunen,
frivillige, organisationer og Aberdeen.  Der er ikke tale om topstyring, men brugerstyring.  Vi vil
derfor arbejde videre med SAND, andre organisationer og de frivillige på at få strukturen på
plads og vil så snart vi har en åbningsdato informere alle, der vil henvise/bruge
værestedet/aktivitetshuset.
 
Bedste hilsner
Eva
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eva Riedel
Head of Communication & Marketing 
Aberdeen Asset Management PLC
Tel: +45 33 44 4098 | Fax: +45 33 44 4001 
aberdeen-asset.com
Find out how aspects of everyday life embody our philosophy at Aberdeen
simplyaberdeen.com
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From: Eva Riedel
To: "andreaboel@yahoo.dk"; "Anne Kirkegaard"; "bentk@kofoedsskole.dk"; Bibi Andersen; "bs18@sof.kk.dk";


Cornelius LAP; Danni; "Dorte Glad"; Herfra og Videre; Kalle; Lau Jeppesen; mhr@suf.dk; "Ninna Hoegh";
"Rene Nielsen"; Richardt Aamand; "robert@kofoedsskole.dk"; Steen Rosenquist; "Tine Vesterberg"; U Turn
Københavns Kommune; ans@weshelter.dk


Subject: Værested/aktivitetshus HELLEBRO - INVITATION TIL MØDE
Date: 26. februar 2015 16:50:26


Kære alle,
 
På trods af influenzaer og udskydelser lykkedes det os endelig at mødes på HELLEBRO den 20.
februar:
 


·         Steen, Richardt og Jens fra SAND
·         Cornelius og Lau fra LAP
·         Frivillige: Kalle Birch Madsen, Andrea Ricketts og Danni Elmo
·         Der var afbud fra Projekt Udenfor


 
Steen fra SAND fortalte, at der var mulighed for at SAND Hovedstaden evt. ville flytte til
HELLEBRO. Det ville være helt fantastisk, da det ville løse udfordringer med bemanding og
åbningstider – og ville give mulighed for, at vi kan lave en faktisk vagtplan for de øvrige
organisationer og frivillige, og dermed kan åbne dørene for de unge hjemløse.
 
Det blev aftalt på mødet, at vi snarest muligt vil iværksætte en indretningsarbejdsgruppe. Der er
enighed om at indretning af HELLEBRO er et projekt, der skal have maksimal brugerinddragelse.
Håndværkerne er ved at lægge sidste hånd på de nye handicaptoiletter og der står en en møbler
klar til at blive indrettet.
 
Det blev også aftalt, at alle interesserede organisationer fremover vil mødes hver mandag kl.
16 på HELLEBRO.
 
Cornelius blev valgt som organizer af første møde, der afholdes mandag den 9. marts kl. 16.00.
SAND sørger for kaffe/kopper.
 
Jeg vil invitere Kirkens Korshær, Frelsens Hær samt KFUM Social til mødet. Danni inviterer ADHD
foreningen. Er der andre relevante organisationer, må I meget gerne lade mig det vide.
 
Vel mødt.
Eva
 
Eva Riedel
Head of Communication & Marketing 
Aberdeen Asset Management PLC
Tel: +45 33 44 4098 | Fax: +45 33 44 4001 
aberdeen-asset.com
Find out how aspects of everyday life embody our philosophy at Aberdeen
simplyaberdeen.com


This email and any attachment are confidential and may contain privileged and
copyright information. It is intended solely for the addressee. If you are not the
intended recipient, please notify the sender immediately and delete this email. In
accordance with good business practice and applicable regulations, all electronic
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From: Eva Riedel
To: "Tine Vesterbøg"; "andreaboel@yahoo.dk"; Anne Kirkegaard; "bentk@kofoedsskole.dk"; Bibi Agger;


"bs18@sof.kk.dk"; Danni; "Dorte Glad"; Herfra og Videre; Kalle; Lau Jeppesen; mhr@suf.dk; Ninna
Hoegh; "Rene Nielsen"; Richardt Aamand; "robert@kofoedsskole.dk"; Steen Rosenquist; U Turn
Københavns Kommune; "Cornelius Christiansen"; "tore.vendelhaven@gmail.com"; "dlm@vi-goer.dk"


Cc: Klaus Petersen; Irene Rekling; Katrine Abel-Jespersen
Subject: RE: Referat og FLYER til Åbent hus på HELLEBRO!!!
Date: 15. marts 2015 12:55:32
Attachments: image001.png


Flyer til åbenthus.pdf


Kære alle,
 
Gode tanker. I første omgang har jeg rettet vores flyer til, så kommunen ikke fremgår. Den er
vedlagt, og jeg printer og medbringer kopier i morgen.
 
Jeg synes også vi skal tale om ”Værested” ”aktivitetshus” og hvordan det bliver opfattet på
mødet i morgen. Jeg kan ikke umiddelbart finde på noget bedre.
 
Vi ses snart,
Eva
 
 
 
Eva Riedel
Head of Communication & Marketing 
Aberdeen Asset Management PLC
Tel: +45 33 44 4098 | Fax: +45 33 44 4001 
aberdeen-asset.com
Find out how aspects of everyday life embody our philosophy at Aberdeen
simplyaberdeen.com


From: Tine Vesterbøg [mailto:tve@udenfor.dk] 
Sent: 13. marts 2015 09:18
To: Eva Riedel; 'andreaboel@yahoo.dk'; Anne Kirkegaard; 'bentk@kofoedsskole.dk'; Bibi Agger;
'bs18@sof.kk.dk'; Danni; 'Dorte Glad'; Herfra og Videre; Kalle; Lau Jeppesen; mhr@suf.dk; Ninna
Hoegh; 'Rene Nielsen'; Richardt Aamand; 'robert@kofoedsskole.dk'; Steen Rosenquist; U Turn
Københavns Kommune; 'Cornelius Christiansen'; 'tore.vendelhaven@gmail.com'; 'dlm@vi-goer.dk'
Cc: Klaus Petersen; Irene Rekling; Katrine Abel-Jespersen
Subject: SV: Referat og FLYER til Åbent hus på HELLEBRO!!!
 
Kære alle,
 
Tak for sidst og ikke mindst udkast til flyer. Jeg håber, at der kan være mulighed for at vi sammen
kan drøfte, hvorvidt vi vil kalde stedet ”Et værested for unge hjemløse”- da de unge kan opleve
sig stigmatiserede, og måske kan det gøre, at de unge holder sig væk. Derudover kan man
overveje om vi vil ”reklamere” for kommunen på den flyer vi sender ud, da mange af de unge har
et anstrengt forhold til det offentlige system. Det er bare nogle tanker her på falderebet.
 
 
God weekend til alle,
 
 
Bedste hilsner
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HELLEBRO  
Et nyt værested for unge hjemløse 



 
Invitation til åbent hus på Haydnsvej 2
Mandag den 23. marts 2015 kl. 16-20



En lang række organisationer er gået sammen om 
at lave et værested for unge hjemløse i Sydhav-
nen, og Aberdeen har gjort en 700m2 etage klar til 
indflytning.  



Det bliver bare bedre, hvis vi hjælpes ad.
Kom og se det nye værested og hjælp os med ideer 
til, hvordan det skal indrettes, hvad vi skal lave i 
værestedet, og find ud af om du har lyst til at være 
med. 



Vi glæder os til at se dig på Haydnsvej 2, 3. sal. 



HELLEBRO



NY ELLEBJERG STATION



SJÆLØR STATION



ELLEBJERGVEJ



Formålet
Formålet er at skabe platform for frivillighedsorganisation-
ernes arbejde for at hjælpe, engagere og motivere de unge 
hjemløse til at finde bolig, job og vedligeholde deres sociale 
netværk.



Aberdeen, frivillighedsorganisationerne og de unge  
hjemløse laver et brugerstyret værested/aktivitetshus  
for unge brugere på Haydnsvej 2, Sydhavnen. 



De unge hjemløse og  
organisationerne udvikler  
selv værestedet og hvilke  
aktiviteter, de prioriterer.
 












Tine Vesterbøg
Gadeplansmedarbejder i Ungeprojektet
 
 


Ravnsborggade 2-4, 3. sal
2200 København
Mobil: +45 53 70 02 55
www.udenfor.dk
 
Fonden projekt UDENFOR kombinerer gadeplansarbejde med forskning i hjemløshed og udstødelse.
Husk du kan støtte vores arbejde via sms. Send "UDENFOR" til 1231, så giver du 150 kr. + alm. SMS-takst
til vores hjælpearbejde
 
 
 
 


Fra: Eva Riedel [mailto:eva.riedel@aberdeen-asset.com] 
Sendt: 12. marts 2015 18:04
Til: 'andreaboel@yahoo.dk'; Anne Kirkegaard; 'bentk@kofoedsskole.dk'; Bibi Agger;
'bs18@sof.kk.dk'; Danni; 'Dorte Glad'; Herfra og Videre; Kalle; Lau Jeppesen; mhr@suf.dk; Ninna
Hoegh; 'Rene Nielsen'; Richardt Aamand; 'robert@kofoedsskole.dk'; Steen Rosenquist; Tine
Vesterbøg; U Turn Københavns Kommune; 'Cornelius Christiansen';
'tore.vendelhaven@gmail.com'; 'dlm@vi-goer.dk'
Cc: Klaus Petersen; Irene Rekling; Katrine Abel-Jespersen
Emne: Referat og FLYER til Åbent hus på HELLEBRO!!!
 
Kære alle,
 
En hurtig opdatering fra mandagens møde.
 


1.       Næste møde 16. marts kl. 16, Haydnsvej 2, 3 sal til vores ugentlige møde med
organisationerne og de frivillige


2.       Det blev aftalt, at vi starter med at åbne lørdag-søndag-mandag fra kl. 7.00 og så længe
som vi kan levere mandskab/frivillige


3.        Aberdeen og Steen, SAND afklarer hvor meget SAND vil være på værestedet. Alle bedes
levere konkrete overslag på, hvor meget tid de vil kunne levere.


4.        Indretningsholdet er i gang på lejemålet – i dag er første arbejdsdag! Holdet består af
Allan, David, Tore og Danni.


5.        Eventholdet planlægger åbent hus arrangement for de unge hjemløse den 23. marts
kl. 16.00 – flyer er vedlagt. Jeg sender kopier til jer i morgen! Samt et samlet
arrangement på Rådhuspladsen slut maj med temaet ”mød ung en hjemløs” – Allan og
David kommer med et oplæg på næste møde. Der er fundraising koncert med Danni
Elmo ”Gadebarn”, kl. 20 nu på lørdag den 14. marts på Østerbros Perle, Ndr.
Frihavnsgade. Holdet består af Richardt, Dorte og Danni.


6.        Vi aftalte at tænke over hvilke muslimer og grønlændere, som evt. ville have lyst til at
være med.
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7.        Vi aftalte, at Richardt, SAND, ville undersøge, hvilken aftale der var indgået med
Bandidos og Sydhavns Kompagniet for at undgå stoffer – så vi måske kunne lave en
tilsvarende aftale.


8.        Vi kan godt lide: ”Hvis du er over 30 år, skal du kunne bidrage med noget”
9.        Til orientering: Der vil være kameraovervågning på ejendommens indgange, som man


kan følge på en internetside på værestedet.
10.   Bare til orientering: Aberdeen undersøger hygiene tilladelse, forhåndsgodkendelse,


egenkontrol mv ifm at modtage og lave mad
11.   Aberdeen undersøger om Connecto vil sponsorere internetcafeen med internet


opkobling og evt sponsoring af 15 skærme
 
Husk at følge med på FB: Hellebro – Helle for Unge. Støt og del alt hvad i kan!
 
Har jeg glemt noget, må I endelig sige til??
 
Bedste hilsner
Eva


 
 
Vi mangler:


·         Service (tallerkener, glas, kopper og bestik)
·         Mikroovn
·         Kaffemaskine
·         Vaskemiddel
·         Opvaskemiddel, opvaske tabs, Ajax, klude og viskestykker
·         Kaffe & the
·         Håndsæbe og toiletpapir
·         Hundemad og hundebure
·         Håndklæder


 
 
Eva Riedel
Head of Communication & Marketing 
Aberdeen Asset Management PLC
Tel: +45 33 44 4098 | Fax: +45 33 44 4001 
aberdeen-asset.com
Find out how aspects of everyday life embody our philosophy at Aberdeen
simplyaberdeen.com
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intended recipient, please notify the sender immediately and delete this email. In
accordance with good business practice and applicable regulations, all electronic
communications with the Aberdeen Asset Management Group of companies may
be monitored and retained. Aberdeen Asset Management PLC, Company Number:
SC82015, Registered Office: Ten Queen's Terrace, Aberdeen AB10 1YG Scotland. 
For further information please visit our website: http://www.aberdeen-asset.com
and www.aberdeen-asset.com/aam.nsf/AAM/privacy.








From: Kalle Birck-Madsen
To: "Tore Vendelhaven"
Subject: Hellebro
Date: 15. april 2015 19:52:00
Attachments: 2015-04-15 Husorden og målsætning Aberdeen.pdf
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Husorden 



• Derma ikke indtages alkohol, hash eller andre staffer i 
huset. Deter i arden at du kr mmer pavirket, sa lc:Enge du 
ikke er til gene for andre go=~ter. 



• Salg af hash og andre staffer vii blive meldt til politiet. 



• Huset accepterer ikke harde staffer eller ikke-ordineret 
medicin, tyvekoster eller hc:Eiervarer 



• Respekt for ikke rygere. Rygere henvises til aftalte rum i 
huset, eller til at ga udenfor og trc:Ekke luft. 



• Da derge-rne skal vc:Ere et trygrhus for alle-accept eres 
trusler og void ikke. Ved gentagne disrespekterende og 
truende adfc:Erd, meddeler huset karantc:Ene. 



• Trusler og void pa persona let bliver meldt til politiet. 











Fa!lles miU 



• Vi skal hjCEipe unge hjemi(Z)se og skabe en platform pa HELLEBRO, sam vi aile 
kan vCEre pa. 



• Vi skal finde den bedste samarbejdsform, saledes at brugerne, 
organisationerne og de frivillige hver isCEr kan bid rage bedst muligt til 



fCEIIesskabet/vCErestedet. 



• Vi er midt i en skabende proces, der krCEver, at vi a bent kan diskutere vores 
forskellige synspunkter, holdninger og metoder. Og det skal vi kunne pa en 
respektfuld made. 



• Vi skal respektfuldt tale og lytte os frem til en fCEIIes gensidig forstaelse for 



hinandens synspunkter 



• Endelig ma vi aile acceptere at indga kompromiser 



Jeg tror dette er den eneste vej frem til et levende, tillidsbaseret samarbejde 
mellem aile de forskellige typer organisationer og frivillige om at skabe en sund 
platform for at hjCEipe de unge hjemi(Z)se. 



Jeg tror pa, at vi aile er engagerede mennesker, og vi vii grundiCEggende aile gerne 
hjCEipe. Der er forskellige mader at hjCEipe pa, der er ingen rigtig eller forkert made. 
Vi-G(Z)r og SAND og Gaderummet og Projekt Udenfor har aile forskellige mader og 
metoder til at hjCEipe. Det skal vi aile respektere og det skal der vCEre plads til. 



Det kan ikke undgas, at vi bliver uenige. Hverken i denne fase, hvor alt diskuteres, 
men ogsa i dagligdagen, hvor vi skal kunne finde ud af at vCEre konstruktivt uenige 
uden at diskussioner handler om, hvem der har ret/personlig uenighed/darlig kemi. 
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OM BLUF PÅ LAVT NIVEAU!


Jeg videresender hermed mine sidste oplæg, som jeg beklager aldrig nåede frem til fællesbordet
/ beslutningsbordet på Hellebro. Et beslutningsbord, der ikke var der, og aldrig havde været der.
Der er ikke truffet en eneste beslutning af bordet på nogen af de omkring 10 møder, jeg har
været med til. Aberdeens repræsentant havde enten skrevet referatet af mødet på forhånd –
som i tilfældet den stiftende generalforsamling, der endnu ikke er afholdt, men hvor der allerede
ligger et udateret udkast til referat - og de beslutninger, der blev truffet, blev truffet udenfor
bordet og imellem møderne. Det er ganske vist! Jeg har selv været med til det på
lejekontraktniveau, men da det ikke kunne komme frem til bordet, hvad der foregik, trak jeg mig
straks ud.


Jeg vidste godt at Aberdeen – som sponsor med den tomme etage – havde betinget sig vetoret
ift. beslutninger på bestyrelsesniveau i en kommende forening, men det var ikke åbent, tydeligt
eller andet, at Aberdeen også skulle have vetoret om alt på procesniveau, vedtægtsniveau,
husorden og lejemålsudnyttelse. Det var i starten heller ikke tydeligt, at valget af ”unge
hjemløse”, mere var et smækkert pr-tema at profilere og søge frivillige og penge på, end at det
omhandlede unge hjemløses ve og vel. Det handlede om at profilere navnet Aberdeen, så
Aberdeen kunne få lejet en ubrugelig tom etage ud, samtidig med at de selv rådede over den
gennem en proforma-forening.


Alle disse skjulte dagsordener, betød også, at de frivillige der kom - foreninger som
enkeltpersoner - blev spillet ud mod hinanden, i det store game af ”del og hersk”, i samme grad
man bare åbnede munden. Og det kom der også en masse falske fjendebilleder og konflikter ud
af, frivillige og organisationer imellem – konflikter der sikkert aldrig bliver løst, nu hvor man ikke
kommer mere!


Summa er: En ublu investor har malket arbejdskraft fra frivillige interessenter, under dække
af at ville gøre noget for at hjælpe unge hjemløse.


Til de, der måtte tænke, at det er skrevet fra en mavesur position, så blot en detalje.
Gaderummet havde ikke noget i klemme ift. projekt Hellebro, andet end mange frie ressourcer,
kompetencer og nysgerrighed. Måske derfor vi blev så længe! Alligevel blev vi fanget ind i et
djævelsk spil, med unge hjemløse som dæmoniseret.


Jeg er også en af dem, der ikke kommer mere. Hvis jeg var blevet på mødet i mandags, så havde
jeg taget mig tid til at bemærke problemet om, hvorfor der ikke er udenlandske navne på
mødereferater, mail-liste og vagtplan, selv om flere er skrevet på og deltager, og selv om det er
dem, der har lavet mest i huset gennem tid! Er det nationalisme, lige som signalet fra de 6
meget store danske flag i huset, der i starten prægede lokalerne, eller er det en strukturel
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HUSORDEN for HELLEBRO 3.je


Forslag markeret med gult


Alt andet er rundbordssamtale med mig selv.








Enhver husorden er altid foreløbig. Den forandrer sig, uddybes og præciseres gennem, hvad et hus møder af nye opgaver og problemer, og hvordan disse bedst kan takles, på kort sigt og på lang sigt, både overfor opdragsgivere, støtter og brugere.


Nedenstående er et forsøg på formuleringer på områderne af rygning, alkohol og adfærd.





De er ikke uvildigt skrevne. De differentierer, så alle kan føle sig velkomne i huset, i hvert fald til en start. Så er det også muligt senere, at skrive forandrende forbedringer ind, efterhånden som ting kommer til at udvikle sig gennem praksis.





De er skrevet på baggrund af, at huset med sit formål om �støtte til unge hjemløse�, og at frivillig aktivitet og brugerindflydelse skal være bærende, at det så skal være muligt, for alle mulige forskellige mennesker, der vil deltage og bidrage, at disse også kan føle sig hjemme og ikke kun være gæst i fremmed hjem, i hvert fald til en start. 





Senere vil husordenen selv invitere til huset, altså hvis der foregår noget praktisk af værdi for mig, med det miljø husordenen har bygget op?    








ALKOHOL
Øl og vin og er ikke bandlyst i huset. Skal kun nydes ved lejlighed, med måde og i respekt for andre.





RYGNING.


Respekt for ikke rygere. Rygere henvises til aftalte rum i huset, eller til at gå udenfor og trække luft.





ADFÆRD


Ved gentagne disrespekterende og truende adfærd, meddeler huset karantæne. Huset accepterer ikke hårde stoffer eller ikke-ordineret medicin, tyvekoster og hælervarer.








I ingen af ovenstående tre punkter, er der præciseret nogen procedure, i tilfældet et problem. Eller hvordan det optræder, lokaliseres og kan håndteres. Det må videre omtanke med praksis i huset, kunne gøre. I en husorden ligger også, hvilke brugere i målgruppen af unge hjemløse, der vil kunne bruge huset, gøre det og blive en aktiv part � eller vælge det fra. Det samme gælder for frivillige.





Som den for start-pennen på husordenen, vil jeg sige, at det er bedst at få det hele og væsentlige med fra starten, når noget skal gøres levedygtigt. Og det kan være ganske svært, når det skal formuleres i enkelte små punkter.





Man kan til sin afklaring, lave en lakmusprøve på ovenstående husorden og dens tre punkter, og hvis ikke man har en egen forhånden, så fx ud fra Buddha, hvor den �største fejltagelse, man kan begå, det er forenklingen�. 


Dvs. til spørgsmålet om noget i husordenen er kogt ned til en ikke brugbar praktisk rettesnor, ikke bare for nuværende, men også for kommende udvikling, at starte sådan, med de formulering der er valgt!? 





Det er nemt at forestille sig sine egne intenderede regler med huset ført helt igennem på husplan, både i hensyntagen til omgivelser, støttemuligheder og indhold, og hvordan alt går op i den bedste enhed for en selv og egne nære og kære. Men en enkelt person eller gruppes værdisæt, tror jeg ikke alene kan løfte husets opgave.  





Derfor er husordensforslaget ikke et forsøg på et kompromis mellem en nultolerance og rygere og alkoholnydere, men et forslag til en differentieret og åben praksis, som ikke skal forhindre brugere og aktivister i at kunne mødes, på den ene eller den anden måde. Og således at husordenen kan flytte sig, få forbedring, begrænsninger og tilføjelser, og bedst muligt støtte husets formål, herunder at det skal kunne blive selvbærende, og finansiere sig selv, gennem sin kommende ydelsesstruktur. Ingen enkeltgruppe kan eller vil yde dette, så ville det også være et andet projekt, men det betyder samtidig at det er summen af de enkelte gruppers/organisationers/enkeltpersoners virke, der afgører om huset kan forny sit økonomiske grundlag, eller ikke. 


Det vil i starten være muligt at søge alle mulige midler, sikkert med held, men så kommer tiden, hvor ansøgningen om midler, skal følges op med beskrivelse af husets resultater på alle planer og niveauer, og hvor det er indholdet af disse, også i en kvantitativ opgørelse, der afgør en fortsat støtte til husets drift � eller et stop for videre støtte. 





Jeg er ikke den bedste til at komme med et udkast til en husorden. Husordenen er sådan én, der altid volder problemer, på den ene eller den anden måde! Også når den medstemmer praksis i dagligdagen. Jeg har til eksempel, ikke været ude/rundt og slå på tromme for huset � hverken i mit ressourcebagland eller i min brugergruppen - for det omhandler også, hvad jeg kan slå på tromme til. Og hvad der ikke vil være muligt i huset. Jeg har i hele mit liv, leget med dem, ingen andre vil lege med � og derfor min tilbageholdenhed på dette område.


Faktorer som ovenståene og sikkert flere i ens egen hidtidige livspraksis, som de har udviklet sig, og hvad man gerne vil arbejde med i huset, og hvad man kan bidrage med � hvor forskelligartede ideerne så end er - tror jeg spiller en stor rolle i afklaringen af ens engagement, og for den prioritering, det kan få i eget frivilligheds-liv, helt ned på niveauet af antal timer man lægger i huset.    





Den er en udfordring, husordenen. Den skal varetage mange forskelligartede interessenters behov, nuværende og kommende, der har betydning for husets overlevelse. Og hvor ingen dage vil være ens. Fejler man på et punkt, fejler man måske på alle. 





*****





Ovenstående ord om røg og druk omsat til de enkelte lokaliteters brug, altså den lokalemæssige differentiering, kan være følgende:





Huset kan således ikke opfattes som en ikke-ryger zone, men som et hus for respekt for ikke rygere.





- Man kan ryge i opholdsstuen � den med billard/bordtennis/sofaer/fjernsyn/pc-ere - eller udenfor. 


- Hvile, sofa og pc-hjørne-indgangsrummet til venstre, er røgfrit.


- For mødelokalet bagerst, der er tiltænkt gruppemøder, herunder lokale grupper med interesse for huset � og hvor man kan booke lokalet - her sætter mødet selv sin ryger eller ikke-ryger dagsorden.


- Organisationsrummet tilstræbes røgfri. Kan ved store offentlige møder, efter aftale anvendes som mødelokale.


- Køkkenet har et bord i sit hjørne ved vinduet til de spisende rygere. Der kan evt. sættes en flytbar væg op mellem rygere og ikke rygere, hvor rygerne havner i hjørnet � sammen med vaskemaskinen og tørretumpleren, der med fordel kan flyttes til køkkenet, og dermed frigive et rum for huset. Køkkenet skal så kunne reetableres med sit store mødebord i midten, når der er anledning hertil.





Andre rum/lokaler som ikke er benævnt i ovenstående, er i udgangspunktet ikke-rygerum. I samtalerum skal undtagelser herfra, ikke være en begrænsning.


Huset har endnu to ledige rum, et stort og et lille. Begge kan komme i spil, ud fra hvad der mangler af plads/rum til (funktionsopdelt) aktivitet/væren/aktion - you name it! Allerede beskrevne rum, kan sigtes i samme åndedrag. Kan noget nyt dukke op, blandes kortene igen?





Ift. den fysiske unge hjemløse, hvis tilstand ingen kender, når hyn er ny og går ind ad døren. Og om hvem nok ingen kan se, hvem er, og hvad det handler om og om noget bestemt:





Efter mange trapper, så skal man kunne sætte sig, ude i det forreste af huset, stande i tid med hele sig og gemmer - og måske få øje på et miljø rundt om en, der indbyder til at invitere sig selv mere indenfor. 








Kalle


7. april 2015







Om problemer i en startfase, og om forskellige veje at gå videre frem


Det er svært at starte nyt op. Det er indviklet, og det er nemt at fare vild, og miste orienteringen, og dermed miste målet af syne. Jeg har for min egen skyld sat mig, og søgt at tømme min hjerne for de problemer og dilemmaer, der stiller sig for et projekt som HELLEBRO. Jeg går slavisk frem, starter med begyndelse og tager et aspekt af gangen, og undersøger samtidig, om og hvordan jeg kan indgå med Gaderummet, på konstruktiv måde.  


Jeg skal starte med at beskrive HELLEBRO, uden at tænke noget Gaderum eller mig selv ind. Så må man rette mig, er der fejl og unøjagtigheder i mit udgangspunkt.
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UDGANGSPUNKT
En fri etage på 700m2 til brug for ”støtte til unge hjemløse” i næsten to år, er udgangspunktet for nedenstående overvejelser. Til udgangspunktet hører også, at organisationer i huset, sammen med interesserede enkeltpersoner, skal være husets ressourcegruppe, og dette i samarbejde med bestyrelsen, der udstikker de overordnede linjer for arbejdet. Det bærende i huset tænkes at være det frivillige engagement, i samarbejde med en daglig leder mm i huset.


PERSPEKTIV – AT OVERLEVE MERE END 2 ÅR
Perspektivet i mine tanker er, at tænke ind i, hvordan et unge-hjemløse-virke kan etableres og finde reproduktionsformer i huset, og således at huset kan overleve økonomisk ud over de første to år. Jeg vil kalde det spørgsmålet om den ”ydelsesstruktur”, som minimum skal opbygges, og som på en operationel måde kan videreformidles til de fonde, sponsorer mm., som huset skal overbevise om, at støtten vil være godt givet ud.


KONSTITUERING
Aktuelt er huset ved at konstituere sig, men har ikke foretaget springet. Vedtægter, bestyrelse, husorden og organisationsstruktur, er ikke helt på plads, så de kan effektueres. Der er dels tale om dilemmaer, der skal tænkes ind i en praktisk ’løsning’, og dels er der er ikke enighed om, hvad husets standpunkt skal være i forhold til husorden og rusmiddelpolitik, en praktisk differentieret eller nultolerance-politik. Der er sikkert også andre uforenelige synspunkter til stede, men ovenstående er en kendt uenighed, som man ikke kan stemme om, men som skal afgøres på den ene eller den anden vægtede led, hvor nogen inddrages i arbejdet, og andre ikke.


BOLIG-SOCIALE OG PSYKO-SOCIALE FONDE
Jeg skal skelne mellem de bolig-sociale og psykosociale fonde. Huset har allerede tænkt på de første, de bolig-sociale fonde, til den grundlæggende økonomiske post, og som finansiering af husleje, væresteds-aktiviteter og organisationsrum. Aflønning af en daglig leder, kan også lægges her.


FINANSIERING AF GENERELLE VÆRESTESAKTIVITETER
Hvorvidt generelle væresteds-aktiviteter, over tid, altså år efter år, kan realiseres gennem de bolig-sociale fonde, løbende sponsorater, har jeg ingen ide om. Jeg kender ingen steder, der fungerer på denne måde. Initiativer der startes op sådan, ser mere ud at blive overtaget af det kommunale, hvor kommunen kan se en værdi i at videreføre det i sin egen form, med eget mandskab, og ud fra et nødvendigt servicebehov for lokale borgere – eller de lukker. De fleste projekter overtages ikke af kommunen. De lukker selv, når de frivillige er brændt ud, og ingen fonde har meldt sig.


DE PSYKO-SOCIALE FONDE
Der er noget, der ikke kan finansieres over tid, gennem de bolig-sociale fonde. Og dét er varetagelsen af de enkeltpersoner, som vil søge huset, bruger huset, og som har særlige behov, som kræver en særlig professionel hjælp, psykologisk, socialt og kropsligt. Det kan også være unge i huset, der geråder ud i konflikter på stedet. Og hvor konflikterne vil vare ved, indtil en af parterne er smidt ud, eller bedre: hjælpes igennem via huset. 


KOMPETENCE- OG YDELSES-STRUKTUR
Afhængig af, hvilken kompetencestruktur huset vælger at have, om nogen, så vil unge i huset kunne støttes aktivt igennem deres problemer, gennem forløb, mens de bruger huset – og hvis ikke, så må huset i sin daglige hverdag, i hvert et problemtilfælde, der kommer på bordet, skulle henvises til anden side, og/eller til at forlade lokalerne. 
Finansieringen af ovenstående, hører primært hjemme i de psykosociale fonde, som specielt er indenfor det sociale- og sundhedsmæssige området.


SOCIALRÅDGIVER, SUPERVISON
Mange væresteder, har en socialrådgiver tilknyttet et vist antal timer. Andre væresteder har supervision, evt. en psykiatrisk konsulent, hvor man håndterer hvordan værestedets brugere, med særlige behov, skal håndteres og visiteres videre. De er enten nystartede, eller kommunalt finansieret.


Et sted som HELLEBRO, skal have en eller anden professionel problemknuser instans, hvor en daglig leder – med det antal unge der skal fylde lokalerne – slet ikke er nok. Og det er heller ikke det naturlige sted, at lægge en psykosocial kompetence. Tror man på de sociale fonde, så vil udgifterne hertil, fx. timer til en socialrådgiver, psykolog eller anden faglig ekspertise kunne finansieres i starten. Men med så mange unge hjemløse, hvor de fleste vil have problemer ud over hjemløsheden, vil dette slet ikke være nok. Der vil enten komme en fast praksis med udvisning af folk, eller med et tomt værested.


ORGANISATIONERS BIDRAG TIL HUSET
Hvor meget de forskellige organisationer/foreninger i huset, kan bidrage med til løsningen heraf, på hvilken måde og med hvor mange kræfter – både på gulvet og til de generelle - har jeg ingen fornemmelse af, på nær for SAND. Der er ikke snakket meget ind i det for andre grupper/foreninger, og det knækker på midten, når det berøres. Nogle organisationer/foreninger har deres eget virke, dagsorden og identitet nærmest. For andre er HELLEBRO organisationen, som de er frivillige i, med deres egen forening som alibi – hvilket kan skabe et usundt konkurrenceforhold til huset, da man ikke kan tale ud fra egen aktivitet, opgaver og ansvar.  


Når huset har valgt at satse på organisationer/foreningers sam-virke under fælles tag, så vil nye og gamle organisationer kunne hjælpe hinanden. 


ENKELTPERSONERS BIDRAG
Hvad angår enkeltpersoner, der gerne vil være frivillige, så er den naturlige indgang til huset et ugentligt husmøde, hvor man tages imod. Enkeltpersoner kan knyttes til eksisterende grupper/foreninger i huset – efter interesse – eller indgå i en art ”frivillighedsgruppe”, og således at det er huset og gruppens ansvar overfor husmødet, at støtte, vejlede og klæde den frivillige ordentligt og etisk på. Det samme vil være aktuelt for frivillige fra foreninger, der ikke har et etableret eget virke og grundlag i huset, måske endnu kun en intention på en internetside, med et cvr-nummer. De enkelte frivillige må knyttes til en struktur i huset, der varetager denne opgave. 
Hvis ikke de frivillige kommer i huset, for deres egen skyld, fordi der er noget de gerne vil lave ud fra det hjørne, de har valgt at arbejde fra og med, så vil de komme til at hænge ud i huset, som uuddannede pædagoger med påtaget autoritet, og hvor HELLEBROs unge er gjort til egne unge. Det vil ikke være godt.


DEN NEDRE BARRE
Det er ikke nødvendig for et hus, at have en udvidet psykosocial kompetence, alle døgnets åbne timer. Det er muligt at nøjes med en socialrådgiverfunktion, og med supervision på håndteringen og visiteringen af de besværlige/tunge skæbner, samt førstehjælp. Dette vil så rette sig ind efter, hvad husordenen tilsiger, der skal gøres i besværlighedstilfælde. 


NULTOLERANCE
Mange steder har en nultolerance, og slås alligevel dagen igennem med at håndhæve det, og tit går al tid og aktivitet med dette. Andre steder har andre regler tilpasset omstændighederne og menneskene ses som mennesker. Overordnet kaldes alt dette for ”rusmiddelpolitik”, og hvad er så husets rusmiddelpolitik?


RUSMIDDELPOLITIK
En rusmiddelpolitik, er ikke kun en fast størrelse. Den er også medbestemmende for hvordan praksis få lov at arte og udvikle sig – eller blive afviklet. Givet den og den rusmiddelpolitik, så kan hver enkelte frygte, hvad dette kan føre til, indadtil, udadtil og politimæssigt, og hvad kan det ikke ende med for stedet!


Mange steder er der en officiel ”stueren” rusmiddelpolitik udadtil, og en anden pragmatisk ind ad til. Det gøres for at vinde tid, og fordi der er et praktisk dilemma, man ikke kan løse realpolitisk. Så skjuler man noget i et hjørne, som man faktisk gerne ville tillade i en eller anden form, fordi det ikke er til at udrydde – eller er uskyldigt - men man kan ikke se, at man kan vinde den politiske eller økonomiske kamp. Med en sådan inder-yder-forholden sig, kan man bare ikke løse problemer, for man kan ikke tænke i fællesskab. Tiden går bare, man kommer ingen steder. Sådan er det desværre de fleste steder.


DEN GENERELLE VEJ OG DE SVAGE LED OVERFOR TIDSRAMMEN
Der hvor jeg placerer det svage led, det er i organisationer/foreningers/enkeltpersoners specifikke bidrag til huset, og at dette arbejde kan gøres ”over-individuelt” som husarbejde, brugbart for husets unge hjemløse - og salgbart!  Jeg kan se det for SANDS vedkommende, og resten må komme, ved at enkeltfrivillige støttes i deres arbejde med deres forening i huset. Det vil være en udfordrende vokseproces, indenfor tidsrammen. Jeg ved så heller ikke ret meget om, hvor de andre foreninger er i deres proces pt.


Jeg kan stoppe min udredning her. Ovenstående er en vej igennem, på kort sigt. For min parts vedkommende, har jeg dog svært ved at øjne, hvordan en langsigtet finansiering kan falde på plads. Huset skal kunne noget, nærmest skabe sig en kant og en profil, og resultater der kan gøres synlige. Lykkes det at komme over toårs krisen, så kommer en lignende skæring sikkert på fire-årsdagen. Projekter der kommer godt fra start har typisk 4 år, så er frivillighed ikke nok, og det skal sælges til kommunen, eller det sover stille ind.


GADERUMMET SOM FORENING I HUSET HELLEBRO
Gaderummet ift. HELLEBRO er pt. 10 personer, med ressourcer, og vi har ikke inviteret andre fra Gaderummet, andet end de ved vi er nysgerrige på HELLEBRO, synes det er fint initiativ, og som skal behandles med respekt.
Gaderummet laver i forvejen laver frivilligt arbejde, på gaden og i private lejligheder. Der er et løbende antal korte og lange psykologiske forløb, og vi har social-filosofisk arbejde for udstødte unge, herunder for psykiatriske unge med behandlingsdomme. Nogle forløb varer få gange eller få måneder, andre i flere år, med samtale og inddragelse af kroppen hver uge. 
Hvert år bygger vi en større hjemløselejr-arbejdslejr på Roskilde Festival, hvor vi i 3-4 måneder knokler fra morgen til aften med oprydning. Weekender eksisterer ikke. Vi har også en immigrantarbejder ansat 15 timer om ugen, til gadeplansarbejde. 
Der er en del flere omkring Gaderummet, som har ressourcer og specifikke kompetencer, som vi vil kunne invitere til vores arbejde i huset. Kan de frigøre tid til at indgå i huset, vil de vide, hvordan de skal håndtere problemramte unge.


GADERUMSRESSSOURCER I HELLEBRO
Vi kan lægge vores ressourcer ud i huset. Praktisk i forhold en dag eller to om ugen, med mad, vores svømmegruppe osv., samt ved anmodning fra unge i problemer i huset, en dertil professionel intervention og forsøg på løsning. Psykolog Foreningens etikregler er minimumsregler for os. Vi er lille organisme, der kan meget mere end vi for tiden gaber over, fordi mange problemstillinger kræver en større fælles form, for at vi kan løse dem, end den vi har.


Jeg vil hurtigt i huset blive komme til at sidde med unge, der skal have en hånd gennem en kontinuerlig samtalerække; det samme vil gælde for Alina, som også snakker slaviske sprog, og derfor til en start også møder andre end jeg. Tit er vi begge inde over samme sag, på hver vores måde, lige som andre fra Gaderummet kan komme ind over, afhængig af hvad problemet kræver i det daglige/ugentlige, for at sikre dets løsning på lang sigt. 


Jeg har ikke nogen ’ambition’ for mig selv i forhold til HELLEBRO, noget bestemt jeg vil, et job eller andet. Men kan se muligheden for et miljø for Gaderummet, som jeg meget gerne vil bruge tid på at skubbe i gang, bygge op, og trække mig tilbage fra, når det kan gøres. Jeg ved ikke om jeg skal gøre det gennem et massagecykel-projekt, og/eller ved at invitere psykologistuderende ind, og søge at danne en lille frivillig rådgivningsgruppe for huset. 


DET PROBLEMATISKE
Alt ovenstående er uproblematisk. Problemerne kommer ind, når de konkrete unge, der finder os, tit er i en særlig kummerlig tilstand, eller de er helt almindelig at se på, men larmende, eller de går et med tapetet. Og nogen gange gemmer de sig i massivt druk og røg. Nogen unge i denne livssituation, vil specifikt søge Gaderummet, fordi de kender os eller er blevet henvist fra gaden; andre unge i samme situation fordi de har hørt om huset HELLEBRO.
De har deres livsstil med, om det så er en hund, eller en rotte på skulderen, måske en joint i kæften og en sixpack i hånden. Måske også en stor rygsæk, med hele hjemmet i. Eller det være kan en lille taske, fyldt med gamle aviser, og med recepter og kvitteringer på diverse nervepiller osv. En sådan taske kan være lige så askegrå at kigge ind i, som personen der kommer med den! 


DEN UMULIGE SLISKE
Jeg ved ikke om det er muligt, at lave en slags sliske, hvor typer som ovenstående, lige som føres hen til ”kontoret for de besværlige” – når det åbent - og er adskilt fra resten af huset den tid, det tager at gå op, ind og ud efter samtale. Jeg tror det ikke. Der skal nok være nogen, der sætter sig i gangen, måske bare for at provokere, fordi man synes nogen ting i huset står forkert!


ALINA OG RØDDER
Jeg har så tænkt, om Alina og rødderne, kunne håndtere det, og at jeg bliver hvor jeg er. Og at vi så samarbejder på afstand. Det tror jeg sagtens de kan, men de rene psykologiske problemstillinger, vil forblive udenfor arbejdet.


PROBLEMET ER DEN PSYKOLOGISKE YDELSE
Jeg er ikke på det rene, at ville være med til at dæmpe og usynliggøre druk og røg, hvor alt foregår udenfor. Og når ikke en sliske er mulig til, hvad jeg kan, så i det mindste at jeg disciplinerer dem der søger mig, til ikke at forstyrre huset med en anden orden, men de kan komme og gå igen efter endt ærinde. Jeg tror ikke på, at jeg kan håndtere det. Jeg vil hele tiden føle mig som kattemor overfor en hund, eller at jeg skal skamme mig over, hvad jeg dog laver, og hvem jeg dog kender. 


Kunne jeg skrue mig ind, tror jeg godt at Gaderummet kunne tage sit nøk på gulvplan. Om det med SAND er nok, de andre små foreninger in mente, til en langsigtet ydelsesstruktur, ved jeg ikke. Men jeg tror såmænd nok, at vi ville kunne rejse egne midler til dette psykosociale arbejde, i hvert fald i starten, via fonde. Jeg ved ikke om det er besværet værd, at jeg prøver, for det bliver et andet hus. Det bliver helt automatisk et andet hus, når man ikke smider nogen ud, der ikke har nogen steder at være – ud over de, der skal smides ud for grove ting! For når enkeltes problemer løses op igennem huset, virker det også ind på det fælles liv. 


Jeg kan begrænse min aktivitet til de, der kan overholde de forskellige regler, om rygning, joint og øl, når de går ind af døren. Og at jeg blander mig uden om alt andet i huset, herunder entreen og væren. Tror såmænd nok, jeg vil få noget at lave. Men så vil jeg have en flov smag i munden over, at jeg i kraft af min indgåen og for husets skyld, skal diskriminere mellem mennesker, og vælge de, der kan overholde de umiddelbare entré-kriterier. Og lade andre i huset blive smidt ud.   


Jeg synes, at når man skal bygge noget, så skal det være til fremtiden, ikke fortiden. Det fordrer, at man skruer sig ind i nutiden, på konstruktiv måde, fremadrettet og bevidst tilbageskuende.


BILLEDER
Jeg har ingen intention om, at bygge et lille Gaderum op derude, skulle det være. Jeg oplever mig som trådt ud af erhverv, selv om jeg laver det samme som tidligere. Men hvordan jeg end vender det, så ligger der på spidsen af min handlestruktur, at det miljø, der skabes om Gaderummet, om vi vil det eller ej, det er dét der kaotiske miljø, som alle hellige dengang skældte ud på, var i Gaderummet, og at sådan noget ikke nytter noget. 


Jeg sidder selv tilbage med, at det ubetinget nyttede. Vores åbne tilgang lykkedes for unge at bruge på lang sigt, kommunen og psykiatrien nyttede ikke, til den slags problemer, hvor man hverken har penge, venner eller bagland, men kun konflikter. 


Jeg er ikke så bange for, at det vil komme til at være det samme som Gaderummet, for huset er kun dagåbent. Men en hverdag fuld of gøremål, med unge der slår sig ned i lokalerne, for at hive sig op igennem dem, det vil blive kaotisk, uden nogen fast placering af hverken kaffekop eller askebæger. Det er heller ikke uvæsentligt, at der statistisk er en overvægt af rygere i gruppen af hjemløse, lige som det vil være tilfældet for frivillige, der vil søge huset. De ikke-rygende vil typisk gå til Røde Kors, Kræftens Bekæmpelse o.a. 


DEN UPÆGOGISKE DAGLIGDAG!
Det er ikke de frivillige, der skaber dagligdagen, så vil det være et sted af ansatte, hvor brugere er henvist via et betalingsforhold, eller en kommunal ydelse. Når HELLEBRO er tænkt som et åbent sted, uden henvisere og med selvhenvisning, er det brugerne i arbejde med de frivillige, ansvarlige og ansatte, der skaber dagligdag, og orden i kaos.
Den drivende orden vil blive, hvad de enkelte organisationer i huset, via deres eget virke om deres eget formål, skaber i huset, og hvad de prioriterer af ressourcer til de enkelte væresteds-aktiviteter, som mad, diverse aktiviteter, specifikke tilbud og ydelser mv. 


Det vil ikke være et pædagogisk personale, der tager imod, viser rundt og fortæller – og sætter på plads; og som har styr på noget som helst, og er det alligevel dette, tiden går med, så er der gået noget grundlæggende galt. 
Hvis omgangen med rusmidler, herunder cigaretter, skal være elementer, der fylder i dagligdagen og skal begrænses, så må det være fordi de forstyrrer andre aktiviteter, som er vigtige nu, lige som et godt naboforhold. Hvis ikke det forstyrrer, så lad det være, eller bidrag med noget positivt! Det at have tid til at gå rundt og kigge – lure - det er en luksus, som må udføres på basis af nysgerrighed. Det er slags frivillighedspause for frivillige i dagligdagen, hvor man også selv bliver bruger. Ellers bliver man kontrollant og ufaglig pædagog, der først får ting at vide, når det allerede er blevet for sent. 


Jeg kan frygte, lige nu og et stykke tid frem, at en svag organisationskraft – vi er ikke mange eller stærke nok lige nu – vil trække frivillige enkeltressourcer, i den grad de kommer, ind i en midte, hvor deres opgave er at finde på noget eller nogen at gøre gavn overfor. Det kan blive anmassende, og vil typisk virke mod hensigten, trods den gode vilje fra den frivilliges side. 


Det er i et sådant endnu tomt frirum, at vi alle træder ind i starten. Enkelte nye unge hjemløse og gæster, og så os, vil være til stede. 
Hvis jeg er en af disse fra husets side, der åbner og lukker en dag eller to om ugen, og jeg ikke synes det er min fornemmeste pligt, at sørge for at rusmidler er ”usynlige” blandt brugere, men hellere vil pejle mig frem gennem de problemstillinger, som de unge udtrykker og går med, så vil det kunne blive problematisk set fra andre frivilliges side, og evt. set som illoyalt, afhængig af husorden og rusmiddelpolitik. Om dette dilemma kan løses i praksis, afhænger af, hvordan det håndteres!


GADERUMMETS ALTERNATIVER
Måske skal jeg som person ikke være med, men støtte Alina og andre i Gaderummet, i deres aktivitet i huset, men så uden den psykologiske ressource til huset fra min side.


Der er også tænkeligt, at det kan løses i sin start, samtidig at huset løbes i gang. En måde er at de enkelte dage i huset knyttes til en organisation/forening/gruppe, og hvor de ”løse frivillige” er frivillige set herfra. De ”løse frivillige” indgår således i ansvarsstrukturen i den for dagen ansvarlige organisation/forening/gruppe. Nye frivillige – eller små foreninger - kan indgå i allerede åbne dage, og gøre sig erfaringer, og der kommer et ankerpunkt, der kan skubbe nye åbne dage i gang. 


FORSKELLIGE DAGDAGE
Der springer forskellige forslag ud af ovenstående. Det kan være:


- En SANDdag
- En Gaderumsdag
- En NoName-dag
- En Cleendag ?
- En Cleendag 2?
- ?
- ?


Dage hvor en eller flere organisationer/foreninger står for at åbne og lukke – samt for forpligtelsen til at være repræsenteret i et ugentligt planlægnings/koordinationsmøde. De forskellige dage vil udvikle sig forskelligt, lige som brugere vil komme til forskellige ”slags” dage over tid, og evt. ved problemer, kan henvises til brug af huset på andre dage, med deres ydelser. Dagene vil ”smitte” hinanden over tid, afhængig hvad der kan lægges aktiviteter ind i de forskellige dage. 


For Gaderummet vil det sige, at vi laver vores primære aktiviteter på dagen, og skuer os ind i andres aktiviteter på andre dage, når vi er der. 


Dagnavnet på dagene er startnavne, der kan ændres og udbygges, efterhånden som opbygningen og praksis udvikler sig, eller skal styres. Og med tiden vil dagenes indhold af aktiviteter/tilbud selv sætte identitet/navn på dagen.


POLITIET
Jeg vil så straks gå op til politiet, og forsøge at få en fast kontaktperson til huset, og snakke husorden og rusmiddelpolitik med dem. De har deres opfattelse af sådan sted allerede – lige meget hvad vi siger! - og hvilke problemer de skal være opmærksomme på. 


Jeg vil nævne mit dilemma med huset, at jeg er der som psykolog og frivillig fra Gaderummet i HELLEBRO, der tager imod unge i krise, der finder huset. Jeg vil hellere snakke indendørs, med en med en joint, end bede ham gå ud og ryge – og at han ikke har tid til mig. Jeg vil ikke benævne hashen, med mindre det forstyrrer eller det er dårlig kvalitet, eller han selv gør det til et emne.


Husets dilemma, vil jeg så sige til den betjent, der måtte findes, at der er sådan én, som mig i huset! Og fortælle om Gaderummet, og dets lange historie med politiet. Det var en positiv historie. Vi løste mange problemer, også deres, uden at larme – og de lod os være i fred, politiet. De kom, når de havde ærinder, ikke for at tjekke, eller vi selv bad om hjælp. Og vi kunne koncentrere os om det væsentlige, mad, ord, visioner og praksis. 


Og det er også mit begrundede håb her!


FRYGTE OG HÅB
Der ligger meget symbolpolitik i en husorden og i en rusmiddelpolitik for stedet. Der er frygte og håb for det bedste og det værste til stede i det, både for nutid og fremtid. Vil støtter synes om miljøet, vil politiet? Og hvad bliver vores rygte? Tror såmænd allerede politiet kender vores eksistens, og at vi er kommet ind i kassen til ”observation” for nye opgaver. Vi skal bare ind i den rigtige kasse! Og det er et samarbejde. 


En lignende linje vil jeg lægge over husets lokalområde. Gå ud og fortælle om huset og invitere ind, så man kan se hvad det er. Også lokale grupper og hjørner. Her vil det at nævne ”Fristedsregler” være det nemmeste at kommunikere: ”Respekt for hinanden, ingen junk, ingen vold”, og tilføje: ”Glem sprutten og det er heller ikke en hashklub”. Så bliver det nemmere for alle at tænke med. Et vigtigt visitationssted er gadehjørnet, der enten sender en videre til ingenting og værre, eller til HELLEBRO, hvis man fornemmer at det er det, der skal til, og man samtidig kan fornemme, at det kan huset gøre på en god måde.


Det er nemmere, hvis man selv har været der og indenfor, at henvise målgruppepersoner, også selv om man som aktiv stofmisbruger måske ikke kan bruge det til sig selv. 


Skal man bygge til fremtiden, må det være med erfaringer og visioner, der kan holde håbet højt og frygten produktiv.





Pinde til uddybning:


· Hvis mulighed for et hjemløse-natkollektiv i nærheden, er situationen på kort og lang sigt en hel anden. 


· Uddybning af Alinas virke


· Kvalificeringen af frivillige


· Den interne dagligdag/arbejdsdag set som en husgruppestruktur.





/Kalle







Husorden 



• Derma ikke indtages alkohol, hash eller andre staffer i 
huset. Deter i arden at du kr mmer pavirket, sa lc:Enge du 
ikke er til gene for andre go=~ter. 



• Salg af hash og andre staffer vii blive meldt til politiet. 



• Huset accepterer ikke harde staffer eller ikke-ordineret 
medicin, tyvekoster eller hc:Eiervarer 



• Respekt for ikke rygere. Rygere henvises til aftalte rum i 
huset, eller til at ga udenfor og trc:Ekke luft. 



• Da derge-rne skal vc:Ere et trygrhus for alle-accept eres 
trusler og void ikke. Ved gentagne disrespekterende og 
truende adfc:Erd, meddeler huset karantc:Ene. 



• Trusler og void pa persona let bliver meldt til politiet. 











Fa!lles miU 



• Vi skal hjCEipe unge hjemi(Z)se og skabe en platform pa HELLEBRO, sam vi aile 
kan vCEre pa. 



• Vi skal finde den bedste samarbejdsform, saledes at brugerne, 
organisationerne og de frivillige hver isCEr kan bid rage bedst muligt til 



fCEIIesskabet/vCErestedet. 



• Vi er midt i en skabende proces, der krCEver, at vi a bent kan diskutere vores 
forskellige synspunkter, holdninger og metoder. Og det skal vi kunne pa en 
respektfuld made. 



• Vi skal respektfuldt tale og lytte os frem til en fCEIIes gensidig forstaelse for 



hinandens synspunkter 



• Endelig ma vi aile acceptere at indga kompromiser 



Jeg tror dette er den eneste vej frem til et levende, tillidsbaseret samarbejde 
mellem aile de forskellige typer organisationer og frivillige om at skabe en sund 
platform for at hjCEipe de unge hjemi(Z)se. 



Jeg tror pa, at vi aile er engagerede mennesker, og vi vii grundiCEggende aile gerne 
hjCEipe. Der er forskellige mader at hjCEipe pa, der er ingen rigtig eller forkert made. 
Vi-G(Z)r og SAND og Gaderummet og Projekt Udenfor har aile forskellige mader og 
metoder til at hjCEipe. Det skal vi aile respektere og det skal der vCEre plads til. 



Det kan ikke undgas, at vi bliver uenige. Hverken i denne fase, hvor alt diskuteres, 
men ogsa i dagligdagen, hvor vi skal kunne finde ud af at vCEre konstruktivt uenige 
uden at diskussioner handler om, hvem der har ret/personlig uenighed/darlig kemi. 










Kære Eva


Jeg skriver for at de rene linjer, der har været mellem os, kan fortsætte. Tillad mig min kontante tone, men det er nemmest for klarhedens skyld. Min problemstilling er samlet op til sidst, markeret med gult.
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ARGUMENTERNES TID ER FORBI
Jeg skriver ikke for en feberredning for Gaderummet. Min anmodning sidst om, at du tog en runde mere med dit bagland, var måske en sådan. Jeg oplever at argumenternes tid fra min side er forbi. 


a. Jeg kan nævne en personproblemstilling, som omhandler junken i huset, måske allerede ankommet. Kender ham fra tidligere, nogle år tilbage, og begge gange i huset som tydeligt påvirket af noget. Han kommer måske gennem en anden i huset! Men vi har ikke givet os til kende overfor hinanden. Jeg vil med forslaget til husorden i huset, ikke kunne benævne – afklare behovet for hjælp, eller hvad der er på spil - eller handle på det. For de onde vil le, og de gode vil græde!


b. Jeg kender ikke dine afklaringer med de forskellige aktører op igennem projektet, før jeg begyndte at skrive, ikke rundt, men til dig og Steen, for andet lå lidt som illoyalt. De forskellige papirer skulle alle fra en start have været frem i en midte, på en mailingliste, så alle kunne tænke med og deltage, for ellers gåes der frem fra tue til tue, uden om det bord, der i sidste ende skal tage stilling til produktet.  Bordets foreninger og enkeltpersoner snakker ikke direkte sammen, men gennem en anden dagsorden, som bordet ikke kender. Den tilfældige tidsmæssige ankomst af aktører til projektet, kommer til at styre projektets kommende indhold og mål. Det gør det umuligt at diskutere de forskellige foreninger og enkeltpersoners mulige bidrag, og hvorvidt det er gode ideer, og hvordan for huset, eller om det er fake og tomt, selv om det giver sig ud for at være andet. Der skabes en abstrakt konstruktion, at indgå i, hængende i luften, ikke en struktur af samarbejdsforhold alle enkelte imellem, der skal få huset til at hænge sammen nedefra og indefra. 
Et papir som dette hører vel også hjemme i midten, på husets bord.


LOVNINGEN
Jeg holder min lovning med Gaderummet om at åbne og lukke en dag om ugen, og der kommer en svømmegruppe mv., og vi gør praktiske ting for huset de næste 2-3 måneder. Men Gaderummet kan ikke være med i den foreningsdannelsesproces, som jeg aner du lægger op til med dine papirer om ”Fælles målsætning” og ”Husorden”.


AT RUMME UNGE HJEMLØSE
Husordenen spærrer totalt for at kunne komme i kontakt med unge hjemløse, og for at unge hjemløse kan danne netværk unge imellem, og gøre sig til en ressource. Og således kunne komme ud af hjemløsheden. Alkohol og hash begrænsningen, betyder junk/hårde stoffer/piller i huset, fordelt ligeligt mellem huset og et evt. skur. Og uden at der kan handles på det – med eller uden skur!
Folk vil køre rundt i påvirket tilstand, uden at det kan omtales, hvad der er hvad – som om hash og junk er det samme! Alt bliver gjort privat. Og husets sammenhængskraft, må hele tiden tilføres fra oven.


DOG I DET MINDSTE AT KUNNE HOLDE OFFENTLIGE MØDER
Jeg troede sidst på sidste mødet, da jeg læste dine skriftlige ting, at Gaderummet og andre dog kunne holde eventuelle møder sammen, herunder faglige og offentlige møder i huset. Men det kan vi ikke engang. Et offentligt møde uden en ølkasse, er ikke noget offentligt møde.


Gaderummet er en junkfri zone for socialt arbejde. Man må afluse sig, for at være med, og kan det ikke gøres i døren, hjælper vi med et andet sted. Og vi har derfor heller ikke misbrugsbehandling imellem os, eller som særlig del af arbejdet. Den fylder kun i selve øjeblikket/afhandlingen med en ny ung. Men politikken omkring hash og øl, som en anden selvmedicinering end pillerne, giver et valg. Denne står ikke i vejen for at nå den unge, og gøre den unge til ressource.


TÆNK AT SKULLE STILLE SIT RUSMIDDELFORBRUG TIL SKUE
Vores møder som fællesmøder, hvor det faglige/arbejdsmæssige er færdigt, indeholder altid enkelte hashrygende personer og enkelte øldrikkere. Ud af 25 er vel 5 rygere, 10 cigaretrygere, 5 ryger hash og ikke cigaretter, og 5 er ikke-rygere. 1o drikker vel øl, 2 måske vin. Og for nogle er såvel øl som hashen, enten en dum vane, eller en god ting i forhold til, hvad de kom fra. Der er også anledninger, hvor man giver en kasse øl! 


SELV I DET MINDSTE HJØRNE, INGEN PLADS TIL EN JUNKFRI ZONE
Selv i det mindste hjørne i huset, vil vi ikke kunne have vores arbejdsmennesker med os, end ikke som svømmegruppe, eller som en madgruppe i huset. Vi kan ikke snakke sammen og handle, når halvdelen står udenfor! Al fælles handlen bliver en konstruktion. Har tidligere tænkt, at så kunne henvendelser til Gaderummet, afgrænses til en bestemt dag, og til forreste lokaler. Men dette er også brud på husorden. 


Mit netværk med Gaderummet, vil komme til at leve med junk, eller få junk tæt ind på livet, både i huset og nede i det planlagte skur. Og uden at det vil kunne italesættes for handlinger fra husets side. 


Udspillet til husorden, er en ren katastrofekurs. Både som konstruktion, der skal kunne holde huset sammen, og som løsning af umiddelbare konflikter. End ikke 5 daglige ledere vil kunne holde sammen på det.


FJENDEBILLEDER!
Der har hørt forskellige ord køre rundt som noget advarende. Det skal ikke være et ”Mændenes hjem 2”, ”ikke store hunde her”, osv. osv. Jeg ved ikke om det er rettet mod mig og Gaderummet eller mod SAND. Jeg tror faktisk det er begge dele! Men reglerne tiltænkt huset er paradoksalt nok, nærmest identisk med reglerne på ”Mændenes Hjem”. Et hus skal vel ikke skabes i fjendebilleder blandt samvirkende stiftere!


Du valgte sidst at formulere dit og Aberdeens perspektiv, gennem såvel et værdisæt som en husorden, for herigennem at komme videre. Det kunne du også have gjort i starten, og dermed sparret en masse diskussion, som alligevel ikke ville få nogen betydning. Det gøres aktuelt, så trådene til en foreningsdannelse kan skabes. Der er bare ikke noget kompromis, i det du fremsætter. Det er cleenhouse regler, vigør-regler og lignende. Det er så heller ikke muligt på et sådant niveau, at lave et kompromis. Så det er et valg, du træffer!


SNEVEJRET
Men det er måske her det hele sner. ”Junken udenfor” har alle været enige i, indtil nu. 


Men nu er junken indenfor acceptabel, bare den er taget udenfor. Og så hash og junk i samme kasse! Det er et helt forkert signal i år 2015.


AT SNAKKE SORT
Skal det være sådan, så forstår jeg hvorfor jeg snakker sort, tomt eller til ingen tilhørere. For det er slet ikke det hus, vi hidtil har talt om. ”Et åbent hus, åbent for alle og omkring unge hjemløse”, men uden en skelnen mellem hash, øl og hårde stoffer inden døre, bare usynlighed, kan det kun gå galt. Både for hus og for unge hjemløse.


Hvis Gaderummet så kunne have et eget hjørne i huset, til at hjælpe huset med sit junkproblem, ville huset have en chance overfor opgaven med unge hjemløse, men det bliver så med øl og hash i måde, også som følge af at unge slipper deres psykofarmaka, som de får hjælp. Men end ikke et sådant miljø vil vi kunne invitere til i huset, i et afgrænset hjørne en dag om ugen. Huset kunne skabe sig en brugergruppe, der arbejder med. Det gøres ikke ved at forbyde synligheden af øl og hash, hvor al frivillig arbejdskraft vil gå op i at skaffe det synlige af vejen.


DE MANGE MANDETIMER, DE STADIGE EVENTS, OG INGEN UNGE HJEMLØSE SOM HUSSUBJEKT
Det vil kræve mange mandetimer at holde åbent, og at der er nogen hele tiden, og at alle ting hele tiden skal arrangeres af frivillige. Der vil ikke være og kunne blive nogen brugergruppe, der bliver bærer af dette, af husets interne liv. Det bliver et kontormiljø med frivillige vagter. Husordenen lægger op at unge (hjemløse) holder sig væk, eller indgår i et ufrivilligt stofmisbrugermiljø. Ud fra en ressourcemæssig tilgang, bidrager huset i denne form, næppe til nogen mindskelse af den sociale ulighed, da det primært er et rum til voksne frivillige, aktuelt med et større eller mindre anstrengt forhold til ”unge hjemløse”.


AA I HUSET
Når jeg læser husets alkoholpolitik, så er det som AA. Jeg fatter ikke for mig selv, at jeg ikke før har rejst spørgsmålet om alkohol til fx møder, politiske og diverse, festaftener osv., men jeg har ikke set det som et problem voksne mennesker imellem, vel vidende at nogen slås med problemer her, og så finder vi løsninger. Skal man arbejde med unge hjemløse, skal man også kunne arbejde med dette som voksne. Det er blevet til fritidshjemsregler, ikke regler et voksent kollektiv skal kunne håndtere, og hjælpe andre unge med! Men som jeg nu kan forstå det, så er det uden for emne, for det er kun et hus for de synligt cleen eller for de ikke-for-påvirkede. Sådan en omvendt AA. 


FRA UDGANGSPUNKT TIL GRUNDLAG.
Konceptet for huset har ikke været simpelt at aflæse i sit slutresultat, selv om det egentlig er enkelt i sit udgangspunkt som ”Helle for unge hjemløse”. 


1. Det kan tages bogstaveligt, som et pusterum for en hjemløs på vandring, og at organisationer tager sig sammen om den unge, mens den unge gæster huset. Og går videre til næste dag. Huset må basere sin eksistens på daglige events, som forestås af frivillige og organisationer. Rusmiddelpolitikken kan her være som for et kontormiljø.


2. Eller det kan tages som en hjælp til unge hjemløse, der skal medvirke til at den unge kommer ud af hjemløsheden, blandt andet ved at unge kan danne miljø i huset, og at huset finder ressourcer til støtte af de udsatte i mellem dem. Organisationer deler her hus med hjemløse unge, for de unge. Og skal kunne rumme dem på en konstruktiv måde.


3. Punkt 1 kan rummes i punkt 2, som et selvstændigt organisationsrum i huset, som organisationerne med events grupper, åbner og lukker i huset. Husets åbning, dagligdag og lukning, er noget helt andet.



MIN VILDFARELSE
Jeg må i min vildfarelse konstatere, at der ikke er tænkt på punkt 2, i det oprindelige koncept.


Jeg ville så gerne finde et sted udefra, hvor jeg kunne stille mig og se på al ting fra et neutralt hjørne. Men jeg jo været med til at sidde ved bordet. Så uvildig bliver jeg aldrig. Jeg ønsker bare at huset kommer godt i gang og overlever. 
Men jeg kan heller ikke se, at husordenen tilgodeser SANDs gode arbejde, og SANDs muligheder for at tage vare på sine mennesker, og sin målgruppe på en ordentlig måde, og egentlig på legitim måde. Den gør SANDs mennesker og deres livshistorier til et deficit i huset, nærmest som uønskede oppe i de store kontorer og lokaler.


Men det kan også være, at jeg heller ikke har forstået denne dimension i det hele. 


Bedste hils
Kalle
16. april 2015






racisme!  


Jeg synes derfor, at det er en politisk problemstilling, omhandlende virksomheders brug og
misbrug af frivillig arbejdskraft, i deres kapitaliseringsbestræbelse!


Som den investorforening Aberdeen er, har de sikkert også i ”kr. & øre” regnet på de forskellige
parametre omkring pr-værdien, således at de negative omtaler, opvejes af de positive, lige
meget hvordan projektet med den tomme etage udvikler sig. Også på forhånd at have valoriseret
pr-værdien, fra mulige løbske ”missiler”, der kunne tænkes at dukke op. Det skal de gøre! Men
det står alle frit at tænke i sine egne praktiske handlinger. At sive fra projektet  - kender ingen fra
min mail-liste, selv om mange har gjort det! - eller åbent at fortælle hvorfor.


Jeg beklager at have mødt frivillige og organisationer under disse vilkår, og at jeg inviterede
andre fra Gaderummet med.


 


Kalle, Gaderummet 23. april 2015 
http://gaderummet.dk; http://facebook.com/gaderummet;
info@gaderummet.dk
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From: Eva Riedel
To: "Kalle Birck-Madsen"
Subject: RE: Hej Eva. Er der nogen i huset idag, så jeg kan komne ind, tænker at tage ud og se hvad jeg kan lave.


Eller mandag tidlig på dagen. Kalle
Date: 15. marts 2015 14:21:44


J Super
 
Eva Riedel
Head of Communication & Marketing 
Aberdeen Asset Management PLC
Tel: +45 33 44 4098 | Fax: +45 33 44 4001 
aberdeen-asset.com
Find out how aspects of everyday life embody our philosophy at Aberdeen
simplyaberdeen.com


From: Kalle Birck-Madsen [mailto:kallebm@mail.dk] 
Sent: 15. marts 2015 13:07
To: Eva Riedel
Subject: SV: Hej Eva. Er der nogen i huset idag, så jeg kan komne ind, tænker at tage ud og se
hvad jeg kan lave. Eller mandag tidlig på dagen. Kalle
 
Det er fint. Ses ved 13.30-tiden.
Kalle
 


Fra: Eva Riedel [mailto:eva.riedel@aberdeen-asset.com] 
Sendt: 15. marts 2015 12:13
Til: 'kallebm@mail.dk'
Emne: RE: Hej Eva. Er der nogen i huset idag, så jeg kan komne ind, tænker at tage ud og se
hvad jeg kan lave. Eller mandag tidlig på dagen. Kalle
 
Kære Kalle,
 
Undskyld, at jeg ikke fik svaret med det samme på din mail.
 
Jeg er der i morgen, mandag, fra kl. 13.30, hvis det er tidligt nok?
 
Bedste hilsner
Eva
 
Eva Riedel
Head of Communication & Marketing 
Aberdeen Asset Management PLC
Tel: +45 33 44 4098 | Fax: +45 33 44 4001 
aberdeen-asset.com
Find out how aspects of everyday life embody our philosophy at Aberdeen
simplyaberdeen.com


From: kallebm@mail.dk [mailto:kallebm@mail.dk] 
Sent: 14. marts 2015 10:18
To: Eva Riedel
Subject: Hej Eva. Er der nogen i huset idag, så jeg kan komne ind, tænker at tage ud og se hvad
jeg kan lave. Eller mandag tidlig på dagen. Kalle
 
 
 
Sendt fra min HTC-telefon
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This email and any attachment are confidential and may contain privileged and copyright
information. It is intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient,
please notify the sender immediately and delete this email. In accordance with good
business practice and applicable regulations, all electronic communications with the
Aberdeen Asset Management Group of companies may be monitored and retained.
Aberdeen Asset Management PLC, Company Number: SC82015, Registered Office: Ten
Queen's Terrace, Aberdeen AB10 1YG Scotland. 
For further information please visit our website: http://www.aberdeen-asset.com and
www.aberdeen-asset.com/aam.nsf/AAM/privacy.


This email and any attachment are confidential and may contain privileged and
copyright information. It is intended solely for the addressee. If you are not the
intended recipient, please notify the sender immediately and delete this email. In
accordance with good business practice and applicable regulations, all electronic
communications with the Aberdeen Asset Management Group of companies may
be monitored and retained. Aberdeen Asset Management PLC, Company Number:
SC82015, Registered Office: Ten Queen's Terrace, Aberdeen AB10 1YG Scotland. 
For further information please visit our website: http://www.aberdeen-asset.com
and www.aberdeen-asset.com/aam.nsf/AAM/privacy.



http://www.aberdeen-asset.com/

http://www.aberdeen-asset.com/aam.nsf/AAM/privacy






From: Eva Riedel
To: "andreaboel@yahoo.dk"; "Anne Kirkegaard"; "bentk@kofoedsskole.dk"; Bibi Andersen; "bs18@sof.kk.dk";


Danni; "Dorte Glad"; Herfra og Videre; Kalle; Lau Jeppesen; mhr@suf.dk; "Ninna Hoegh"; "Rene Nielsen";
Richardt Aamand; "robert@kofoedsskole.dk"; Steen Rosenquist; "Tine Vesterberg"; U Turn Københavns
Kommune; "Cornelius Christiansen"; "tore.vendelhaven@gmail.com"; "dlm@vi-goer.dk"


Cc: Klaus Petersen; Irene Rekling; Katrine Abel-Jespersen
Subject: Referat og FLYER til Åbent hus på HELLEBRO!!!
Date: 12. marts 2015 18:04:12
Attachments: Flyer til åbenthus.pdf


Kære alle,
 
En hurtig opdatering fra mandagens møde.
 


1.       Næste møde 16. marts kl. 16, Haydnsvej 2, 3 sal til vores ugentlige møde med
organisationerne og de frivillige


2.       Det blev aftalt, at vi starter med at åbne lørdag-søndag-mandag fra kl. 7.00 og så længe
som vi kan levere mandskab/frivillige


3.        Aberdeen og Steen, SAND afklarer hvor meget SAND vil være på værestedet. Alle bedes
levere konkrete overslag på, hvor meget tid de vil kunne levere.


4.        Indretningsholdet er i gang på lejemålet – i dag er første arbejdsdag! Holdet består af
Allan, David, Tore og Danni.


5.        Eventholdet planlægger åbent hus arrangement for de unge hjemløse den 23. marts
kl. 16.00 – flyer er vedlagt. Jeg sender kopier til jer i morgen! Samt et samlet
arrangement på Rådhuspladsen slut maj med temaet ”mød ung en hjemløs” – Allan og
David kommer med et oplæg på næste møde. Der er fundraising koncert med Danni
Elmo ”Gadebarn”, kl. 20 nu på lørdag den 14. marts på Østerbros Perle, Ndr.
Frihavnsgade. Holdet består af Richardt, Dorte og Danni.


6.        Vi aftalte at tænke over hvilke muslimer og grønlændere, som evt. ville have lyst til at
være med.


7.        Vi aftalte, at Richardt, SAND, ville undersøge, hvilken aftale der var indgået med
Bandidos og Sydhavns Kompagniet for at undgå stoffer – så vi måske kunne lave en
tilsvarende aftale.


8.        Vi kan godt lide: ”Hvis du er over 30 år, skal du kunne bidrage med noget”
9.        Til orientering: Der vil være kameraovervågning på ejendommens indgange, som man


kan følge på en internetside på værestedet.
10.   Bare til orientering: Aberdeen undersøger hygiene tilladelse, forhåndsgodkendelse,


egenkontrol mv ifm at modtage og lave mad
11.   Aberdeen undersøger om Connecto vil sponsorere internetcafeen med internet


opkobling og evt sponsoring af 15 skærme
 
Husk at følge med på FB: Hellebro – Helle for Unge. Støt og del alt hvad i kan!
 
Har jeg glemt noget, må I endelig sige til??
 
Bedste hilsner
Eva


 
 
Vi mangler:


·         Service (tallerkener, glas, kopper og bestik)



mailto:eva.riedel@aberdeen-asset.com

mailto:"andreaboel@yahoo.dk"

mailto:aki@udenfor.dk

mailto:"bentk@kofoedsskole.dk"

mailto:ba@udenfor.dk

mailto:"bs18@sof.kk.dk"

mailto:dannielmo@gmail.com

mailto:dorteglad@gmail.com

mailto:hov@herfraogvidere.dk

mailto:kallebm@mail.dk

mailto:durumrullen@gmail.com

mailto:mhr@suf.dk

mailto:nh@udenfor.dk

mailto:rene@sandudvalg.dk

mailto:richardt.aamand@gmail.com

mailto:"robert@kofoedsskole.dk"

mailto:steen1954@live.dk

mailto:tve@udenfor.dk

mailto:z98d@sof.kk.dk

mailto:z98d@sof.kk.dk

mailto:cornelius@lap-kbh.dk

mailto:tore.vendelhaven@gmail.com

mailto:dlm@vi-goer.dk

mailto:klaus.petersen@aberdeen-asset.com

mailto:irene.rekling@aberdeen-asset.com

mailto:katrine.abel@aberdeen-asset.com






HELLEBRO  
Et nyt værested for unge hjemløse 



 
Invitation til åbent hus på Haydnsvej 2
Mandag den 23. marts 2015 kl. 16-20



En lang række organisationer er gået sammen om 
at lave et værested for unge hjemløse i Sydhav-
nen, og Aberdeen har gjort en 700m2 etage klar til 
indflytning.  



Det bliver bare bedre, hvis vi hjælpes ad.
Kom og se det nye værested og hjælp os med ideer 
til, hvordan det skal indrettes, hvad vi skal lave i 
værestedet, og find ud af om du har lyst til at være 
med. 



Vi glæder os til at se dig på Haydnsvej 2, 3. sal. 



HELLEBRO



NY ELLEBJERG STATION



SJÆLØR STATION



ELLEBJERGVEJ



Formålet
Formålet er at skabe platform for Københavns kommunes 
og frivillighedsorganisationers arbejde for at hjælpe, engag-
ere og motivere de unge hjemløse til at finde bolig, job og 
vedligeholde deres sociale netværk.



Aberdeen, frivillighedsorganisationerne og de unge hjem-
løse laver et brugerstyret værested/aktivitetshus for unge 
brugere på Haydnsvej 2, Sydhavnen. 



De unge hjemløse og  
organisationerne udvikler  
selv værestedet og hvilke  
aktiviteter, de prioriterer.
 












·         Mikroovn
·         Kaffemaskine
·         Vaskemiddel
·         Opvaskemiddel, opvaske tabs, Ajax, klude og viskestykker
·         Kaffe & the
·         Håndsæbe og toiletpapir
·         Hundemad og hundebure
·         Håndklæder


 
 
Eva Riedel
Head of Communication & Marketing 
Aberdeen Asset Management PLC
Tel: +45 33 44 4098 | Fax: +45 33 44 4001 
aberdeen-asset.com
Find out how aspects of everyday life embody our philosophy at Aberdeen
simplyaberdeen.com


This email and any attachment are confidential and may contain privileged and
copyright information. It is intended solely for the addressee. If you are not the
intended recipient, please notify the sender immediately and delete this email. In
accordance with good business practice and applicable regulations, all electronic
communications with the Aberdeen Asset Management Group of companies may
be monitored and retained. Aberdeen Asset Management PLC, Company Number:
SC82015, Registered Office: Ten Queen's Terrace, Aberdeen AB10 1YG Scotland. 
For further information please visit our website: http://www.aberdeen-asset.com
and www.aberdeen-asset.com/aam.nsf/AAM/privacy.
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From: Eva Riedel
To: "Steen Rosenquist"; "Kalle Birck-Madsen"
Subject: SV: en tilføjelse
Date: 6. april 2015 11:06:08


Tak skal I have, det burde fjerne en knast, og jeg føler mig tryg bed at I tager jer
af det administrative!
Skriver lige notaterne fra i går færdige.


Tak igen
E


Sent with Good (www.good.com)


-----Original Message-----
From: Steen Rosenquist [steen1954@live.dk]
Sent: Sunday, April 05, 2015 07:42 PM GMT Standard Time
To: Kalle Birck-Madsen
Cc: Eva Riedel
Subject: Re: en tilføjelse


Kære Eva og Kalle
Det lyder umiddelbart som en god løsning
Mvh


Steen Rosenquist
LANDSFORMAND
         SAND
De hjemløses landsorganisation 
Tlf. 23925088/89937060
sand@sandudvalg.dk


Den 05/04/2015 kl. 20.27 skrev Kalle Birck-Madsen <kallebm@mail.dk>:


Kære Eva og Steen
 
Tak for et fint møde. Har en enkelt tilføjelse.
 
Er det en løsning på en knast i baglandet – og en knast mindre for Eva - at
Gaderummet går ind og lejer lokalerne (og det administrative herom skal jeg nok tage
mig af), så er det helt fint med mig og Gaderummet. Samtidig vil jeg så foreslå – for
husets interne liv og udvikling - at vedtægterne for foreningen HELLEBRO, får en
tilføjelse i form af en hensigtserklæring. Fx i stil med:
 
”Foreningen arbejder (aktivt?) frem imod at overtage lejemålet på foreningens
hjemadresse, Haydnsvej 2, 3.sal.”
 
Så ved jeg ikke om en sådan hensigtserklæring, vil skabe en anden knast i dit
bagland Eva?
 
Kalle
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intended recipient, please notify the sender immediately and delete this email. In
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communications with the Aberdeen Asset Management Group of companies may
be monitored and retained. Aberdeen Asset Management PLC, Company Number:
SC82015, Registered Office: Ten Queen's Terrace, Aberdeen AB10 1YG Scotland. 
For further information please visit our website: http://www.aberdeen-asset.com
and www.aberdeen-asset.com/aam.nsf/AAM/privacy.








From: Kalle Birck-Madsen
To: "Eva Riedel"; "Steen Rosenquist"
Bcc: "Kalle Birck-Madsen"
Subject: en tilføjelse
Date: 5. april 2015 20:28:00


Kære Eva og Steen
 
Tak for et fint møde. Har en enkelt tilføjelse.
 
Er det en løsning på en knast i baglandet – og en knast mindre for Eva - at Gaderummet går ind
og lejer lokalerne (og det administrative herom skal jeg nok tage mig af), så er det helt fint med mig
og Gaderummet. Samtidig vil jeg så foreslå – for husets interne liv og udvikling - at vedtægterne
for foreningen HELLEBRO, får en tilføjelse i form af en hensigtserklæring. Fx i stil med:
 
”Foreningen arbejder (aktivt?) frem imod at overtage lejemålet på foreningens hjemadresse,
Haydnsvej 2, 3.sal.”
 
Så ved jeg ikke om en sådan hensigtserklæring, vil skabe en anden knast i dit bagland Eva?
 
Kalle
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From: Eva Riedel
To: "Kalle Birck-Madsen"; Steen Rosenquist
Subject: RE: Kommentarer til udkast til vedtægter og referat
Date: 30. marts 2015 10:56:07


Kære Kalle,
 
Smadder gode overvejelser – som jeg tænker er nemmere at tale om, når vi ses kl. 15 i dag før
det samlede møde kl. 16  – bare os tre til en start.
 
Vi ses snart,
Eva
 
Eva Riedel
Head of Communication & Marketing 
Aberdeen Asset Management PLC
Tel: +45 33 44 4098 | Fax: +45 33 44 4001 
aberdeen-asset.com
Find out how aspects of everyday life embody our philosophy at Aberdeen
simplyaberdeen.com


From: Kalle Birck-Madsen [mailto:kallebm@mail.dk] 
Sent: 28. marts 2015 15:10
To: Eva Riedel; Steen Rosenquist
Subject: Kommentarer til udkast til vedtægter og referat
 


Hej Eva og Steen
 
Jeg har kigget på det fremsendte, og mine forslag til ændringer er sat
ind. Har markeret med gult, hvor der er en tilføjelse (eller noget til
diskussion), og med pink, hvad der så skal ud. Det er ikke ret meget.
Kommentarer er med gråt.
 
Nederst/bagerst har jeg har skrevet nogle overvejelser omkring
underteksten og formålet, der er sprunget ud af det. Her ->
Kommentarerne hører måske også hjemme i en fællesmail.
 
Bedste hils
Kalle
 
 
 
Referat fra den stiftende generalforsamling for foreningen HELLEBRO
– Helle for unge hjemløse (på Ellebro), den XX. XXX 2015:
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Dagsorden:
 
 1)             Valg af dirigent
 2)             Valg af referent
 3)             Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse
 4)             Forslag til vedtægter
 5)             Forslag til kontingent
6)             Udpegning af formand for bestyrelsen
 7)             Valg af foreningens bestyrelse
 8)             Valg af revisor
 9)             Eventuelt
 
Ad 1:
Som dirigent valgtes Eva Riedel.
 
Ad 2:
Som referent valgtes Eva Riedel.
 
(Samme person kan ikke være dirigent og referent. Så kan lovligheden
af mødet betvivles.)
 
Ad 3:
Antallet af unge hjemløse er markant stigende.
Som konsekvens heraf ønsker foreningen at skabe en platform for
frivillige, hjælpeorganisationer, Københavns kommune, Aberdeen og
andre interessenter, for at hjælpe unge hjemløse på Haydnsvej 2, 3.sal.
HELLEBRO er et værested/aktivitetshus med udstrakt brugerindflydelse
og plads til op til 150 brugere.
Aberdeen, er udlejer af lejemålet, og har doneret 2 års lejefrihed fra
marts 2015 til marts 2017. Inden for denne periode skal foreningen
arbejde på at skabe en selvbærende økonomi baseret på fondsmidler
til den fælles drift og til de enkelte aktiviteter.
 
Enkeltpersoner og organisationer kan søge penge til aktiviteter i huset,
men det skal konfirmeres med huset, at man gør det, og hvad det







kommer til at betyde.
 
Ad 4:
Foreningens vedtægter blev godkendt.
 
Ad 5:
Forsamlingen fastsatte kontingentet til kr. 100 årligt for et medlemskab
af foreningen.
 
Ad 6:
Eva Riedel blev af Aberdeen Asset Management A/S udpeget som
formand for bestyrelsen.
 
Som menige medlemmer af bestyrelsen valgtes ved skriftlig
afstemning:
 
 **
 
Som suppleanter:
 
 **
 
Ad 7:
 
**, valgt som revisor.
 
Ad 8:
Intet.
 
 
 


 


 
 
 







Vedtægter for foreningen HELLEBRO
 
§ 1. Navn og tilhørsforhold
Foreningens navn er: HELLEBRO – Helle for unge hjemløse på Ellebro
 
Foreningens hjemsted er Københavns Kommune
 
§ 2. Formål
 
1. Foreningen HELLEBROs formål er at give rum og yde støtte til
hjemløse unge.
Eller
2 .Foreningens formål er at give rum og yde støtte til unge hjemløse,
herunder unge i sårbare og udsatte positioner. 
 
ønsker at støtte og fremme [*].
 
§ 3. Organisation
 
Foreningen HELLEBROS overordnede ledelse er generalforsamlingen,
som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis.
 
Formanden for foreningen udpeges af Aberdeen Asset Management
A/S. Ved foreningens stiftelse har Aberdeen Asset Management A/S
udpeget Eva Riedel som formand. Aberdeen Asset Management kan
ved meddelelse til den øvrige bestyrelse udskifte formanden.
 
Ud over formanden består bestyrelsen af et medlem fra SAND og et
medlem fra Gaderummet og to menige medlemmer som vælges af
generalforsamlingen.
 
Generalforsamlingen vælger herudover:
• 2 suppleanter for de menige medlemmer af bestyrelsen
• 1 revisor
 
Valg af bestyrelsens menige medlemmer sker for en periode på 2 år.







Revisor og suppleanter er på valg hvert år.
 
§ 4. Generalforsamlingen
 
Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel
gennem foreningens eget blad, ved brev eller annoncering i
dagspressen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts
måned.
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende
punkter:
 
 1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent
4. Indkomne forslag. (Forslag skal være modtaget på sekretariatet
senest en uge før generalforsamlingen).
5. Valg (Jf. § 3)
6. Eventuelt
 
§ 5. Foreningens HELLEBROS bestyrelse
 
Foreningen HELLEBROS daglige ledelse forestås af bestyrelsen (Jf. § 3).
Bestyrelsens formand er udpeget af Aberdeen Asset Management A/S,
og de øvrige medlemmer af bestyrelsen konstituerer sig selv som
næstformand og kasserer. Bestyrelsen uddelegerer den daglige drift til
en daglig leder.
Bestyrelsen udarbejder husregler, regnskab og budget.
 
(Brugerstyringen fjernes helt ved at lægge også udarbejdelsen af
husregler op i bestyrelsen. Bestyrelsen har alligevel det sidste ord! Jeg
synes mere det hører hjemme i et repræsentantskab for de
organisationer, som er der i det daglige arbejde.
Nu er et repræsentantskab af organisationer og for enkeltpersoner ikke
specificeret i vedtægterne, men skal det, kan det gøres med følgende
formulering:







Bestyrelsen arbejder for, at organisationerne i huset, med brugerne,
indgår i et repræsentantskab, som kan fremme forslag til behandling i
bestyrelsen, og som bestyrelsen omvendt kan rådføre sig med i
beslutningsprocesser. Repræsentantskabets første opgave, er at
udarbejde forslag til hussorden. )
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 
Bestyrelsen kan sammensætte samarbejdsgrupper af medlemmer, der
kan fungere som idéudviklingsforum for foreningen.
 
Tegningsret for foreningen har formanden i forening med et andet
bestyrelsesmedlem.
 
 
§ 6. Medlemskab
 
Som medlem kan enhver optages, som tilslutter sig (har interesse i at
støtte) foreningens formål. Medlemskab løber (er bindende) for et år
ad gangen.
 
§ 7. Kontingent/finansiering
 
De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.
 
Foreningen HELLEBRO søges herudover finansieret ved sponsorstøtte
samt bidrag for offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige
foreninger/institutioner og private personer.
 
§ 8. Vedtægtsændringer
 
Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens
fremmødte medlemmer samt godkendelse fra Aberdeen Asset
Management A/S.
 
§ 9. Ekstraordinær generalforsamling







 
Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det.
 
Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.
 
Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §4.
 
Dagsorden skal motiveres.
 
§ 10. Regnskab
 
Regnskabsåret for Foreningen HELLEBRO er kalenderåret.
 
§ 11. Opløsning
 
Opløsning af foreningen kræver godkendelse fra Aberdeen Asset
Management A/S samt et flertal på ¾ af generalforsamlingens eller den
ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.
 
Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende
ekstraordinær generalforsamling.
 
Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til
almennyttige formål.
 
 
Foreningen HELLEBRO er stiftet på generalforsamling afholdt den xx.
xxx 2015.
 
 
 
 (Bestyrelsesmedlemmernes underskrifter)
 
 
 


 







Kommentarer:
 
Jeg synes vi er nødt til at snakke mere om underteksten til HELLEBRO,
altså præciseringen af formålet om at ”hjælpe unge hjemløse”. Det er
også spørgsmålet om husets identitet, og hvorigennem unge hjemløse
får øje på os, og støtter uden om os, får lyst til at støtte huset. Det er
også igennem denne, at menneskene i huset, dels griber hinanden, dels
udkæmpet konflikter om vejene frem, samt om hvordan problemer skal
løses, og om de hører hjemme i huset eller ikke.
 
Her er de undertekster, der skal følge navnet HELLEBRO, som jeg har
kunnet finde. Jeg ved ikke alle forslag, der kom på Åbent Hus, men de
er at tilføje. Snakken herom optager mange, så jeg synes det er vigtigt,
at alle kan blive hørt og vi får snakket om det.
 


-          Helle for unge hjemløse
-          Sted for hjemløse og udsatte unge
-          Dag og fristed for unge hjemløse
-          Være og aktivitetssted for unge hjemløse
-          Fristed for udsatte og hjemløse unge
-          Helle og fristed for udsatte og unge hjemløse


?
?


 
Jeg er selv i tvivl om, hvad der er den bedste undertekst, måske er den
ikke kreeret endnu.
Den kan gøres med neutrale ord, for ikke at skubbe nogen væk – men
kan dermed også blive svær at fylde ud - eller den kan gøres med kant,
så det er tydeligt, hvad det er man vil arbejde for, og hvordan.
 
Kigger jeg på forslagene ud fra det økonomiske aspekt, at gøre sig
selvbærende indenfor en 2 årig periode, så har jeg svært ved at se
tilstrækkelige støttemuligheder, hvis det kun omhandler ”unge
hjemløse”.
Jeg skriver her ud fra tidligere erfaringer, hvor jeg i årtier har søgt
mange fonde, og været heldig. Men de senere års udvikling, har også







betydet færre fonde med færre midler, inden for det sociale område.
”Unge hjemløse” er ikke et sesam-ord, der bare åbner for
støttemuligheder, på lang sigt.
Jeg kan håbe, at jeg tager fejl, men hvad er andres erfaringer og
forestillinger her?
 
Så hvis ord som ”udsat”, ”sårbar” eller lignende kan komme ind som
præcisering af ”unge hjemløse”, snævres støttemulighederne ikke ind,
men udvides.
Dette er så min forestilling pt., og bunder i, at perioden før
hjemløsheden, og tiden efter, og hvor længe man er hjemløs, er meget
forskellig fra ung til ung. Og det er en proces, hvor hjemløshed i de
fleste tilfælde, også medfører store social og psykiske belastninger, og
tit forskellige institutionstilknytninger. Løsningen af hjemløshed er
typisk heller ikke bare en bolig! Men det kan være en start. Det at
komme væk fra gaden, er alt anden end en nem proces. Og det er
arbejdet hermed, om og hvordan det lykkes med de enkelte unge, at
huset vil blive vurderet støtteværdigt, brugbart for den enkelte mm. –
eller ikke.
 
De samme overvejelser må gøres på ord, der skal præcisere stedet.
Ord som ”sted”, ”dagsted”, ”aktivitetssted”, ”fristed” og ”helle” slår
forskellige associationer an, hvor et og samme ord for nogen er positivt
ladet, men negativt ladet for andre. I Gaderummets tilfælde brugte vi
ordet ”fristed”, men det gik kun fordi det blev knyttet til
”socialpsykologisk”, som begreb for den faglige måde arbejdet med de
unge blev grebet an på. Det blev til gengæld en stærk alliance! 
 
En tredje akse hvad angår præcisering af formålet, er overvejelser over
husets indlejring i lokalområdet, og hvordan dette er benævnt. Hvad
kan huset bidrage med, og hvad kan vi invitere til?
Jeg er heller ikke her afklaret på, hvad jeg synes vil være bedst at
komme fra start med. Og det kræver egentligt også en analyse af vores
lokalområde, som vi ikke endnu har gjort. Men vi skal være klar over,
hvad det er vi signalerer, eller vil signalere.
 







I starten har vi ikke praksis at falde tilbage på, kun vores intentioner og
ord om dét, vi gerne vil skabe. Derfor er ord lidt vigtige lige nu, og at vi
ved hvad hinanden snakker om, når de forskellige ord bruges.
 
Kalle  
 
 
 


This email and any attachment are confidential and may contain privileged and
copyright information. It is intended solely for the addressee. If you are not the
intended recipient, please notify the sender immediately and delete this email. In
accordance with good business practice and applicable regulations, all electronic
communications with the Aberdeen Asset Management Group of companies may
be monitored and retained. Aberdeen Asset Management PLC, Company Number:
SC82015, Registered Office: Ten Queen's Terrace, Aberdeen AB10 1YG Scotland. 
For further information please visit our website: http://www.aberdeen-asset.com
and www.aberdeen-asset.com/aam.nsf/AAM/privacy.








From: Eva Riedel
To: "Kalle Birck-Madsen"; "Allan Petersen"; "Anders S?rensen Weshelter"; "andreaboel@yahoo.dk"; "Anine


Gaderummet"; "Anna Furbo REwitz ADHD foreningen"; "Anne Kirkegaard"; "bentk@kofoedsskole.dk";
"Bibi  Andersen"; "bs18@sof.kk.dk"; "Cornelius LAP KBH Rigtig"; "Danni"; "David Meier"; "Dorte Glad";
"Gretchen Gaderummet"; "Herfra og Videre"; "Jens Vesterg?rd, SAND"; "Lau Jeppesen"; "Maj-britt R?
dmandsgade"; "Ninna Hoegh"; "Rene Nielsen"; "Richardt Aamand"; "robert@kofoedsskole.dk"; "Steen
Rosenquist"; "Tine Vesterberg"; "Tore Vendelhaven"; "U Turn K?benhavns Kommune"


Cc: "nomadmand"
Subject: SV: HUSORDEN for HELLEBRO 3.je
Date: 7. april 2015 12:55:29


Kære alle
Og her er indlæg fra Allan, Vi-gør.


Eva


Sent with Good (www.good.com)


-----Original Message-----
From: Eva Riedel
Sent: Tuesday, April 07, 2015 09:34 AM GMT Standard Time
To: 'Kalle Birck-Madsen'; 'Allan Petersen'; 'Anders S?rensen Weshelter';
'andreaboel@yahoo.dk'; 'Anine Gaderummet'; 'Anna Furbo REwitz ADHD
foreningen'; 'Anne Kirkegaard'; 'bentk@kofoedsskole.dk'; 'Bibi Andersen';
'bs18@sof.kk.dk'; 'Cornelius LAP KBH Rigtig'; 'Danni'; 'David Meier'; 'Dorte Glad';
'Gretchen Gaderummet'; 'Herfra og Videre'; 'Jens Vesterg?rd, SAND'; 'Lau
Jeppesen'; 'Maj-britt R?dmandsgade'; 'Ninna Hoegh'; 'Rene Nielsen'; 'Richardt
Aamand'; 'robert@kofoedsskole.dk'; 'Steen Rosenquist'; 'Tine Vesterberg'; 'Tore
Vendelhaven'; 'U Turn K?benhavns Kommune'
Cc: 'nomadmand'
Subject: SV: HUSORDEN for HELLEBRO 3.je


Kære alle,
Her er forslag fra Richardt Engelbrecht.


Glæder mig til at se jer i eftermiddag.


Eva


Husregler


Indtagelse af stoffer eller alkohol, kan medføre bortvisning eller advarsel.


Besiddelse af stemningsændrende stoffer af en hver art,
kan medføre bortvisning eller advarsel.


Udøvelse af vold eller trusler herom, kan medføre øjeblikkelig bortvisning.


Rygning er kun tilladt i afmærkede områder.


Spil om penge er ikke tilladt.
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Udlån af penge eller andre effekter, mellem brugere. Er på eget ansvar.


Oprydning er et fælles ansvar, det er brugernes samt de frivilliges opgave at
holde god orden.


Mobiltelefoner, kan oplades i aflåst rum. Og bør kun benyttes uden gene for
omgivelserne.


Walkmen og andre musikapparater, kan benyttes i stillerum eller afslapningsrum.


Overtrædelse af ”husregler” vil medføre advarsel eller påtale herom.
Brud på ”husregler” gentagende gange, vil medføre bortvisning.


Det er brugernes egen opgave og ansvar, i samarbejde med de frivillige, at udvis
respekt og hensyn overfor sig selv og omgivelserne.


Forslag til arbejdsgang på Hellebro.


Der bør være min 2 frivillige på vagt samtidigt.
Adgangsnøgler, bør nummerres og underskrift på udlevering af disse.
En gæstebog bør ligge fremme, i stedet for ris og ros kasse.
En notesbog, bør være aflåst til de frivillige. Efter endt vagt eller hændelser, bør
der noteres i denne i samvær af de vagthavende frivillige.
Selvsamme notesbog, bør læses af ny vagthavende frivillige for at være
opdaterede af evt. Hændelser fra forrige vagt.


Disse forslag er kun forslag.


Sent with Good (www.good.com)


-----Original Message-----
From: Kalle Birck-Madsen [kallebm@mail.dk]
Sent: Tuesday, April 07, 2015 09:11 AM GMT Standard Time
To: Eva Riedel; 'Allan Petersen'; 'Anders S?rensen Weshelter';
'andreaboel@yahoo.dk'; 'Anine Gaderummet'; 'Anna Furbo REwitz ADHD
foreningen'; 'Anne Kirkegaard'; 'bentk@kofoedsskole.dk'; 'Bibi Andersen';
'bs18@sof.kk.dk'; 'Cornelius LAP KBH Rigtig'; 'Danni'; 'David Meier'; 'Dorte Glad';
'Gretchen Gaderummet'; 'Herfra og Videre'; 'Jens Vesterg?rd, SAND'; 'Lau
Jeppesen'; 'Maj-britt R?dmandsgade'; 'Ninna Hoegh'; 'Rene Nielsen'; 'Richardt
Aamand'; 'robert@kofoedsskole.dk'; 'Steen Rosenquist'; 'Tine Vesterberg'; 'Tore
Vendelhaven'; 'U Turn K?benhavns Kommune'
Cc: 'nomadmand'
Subject: HUSORDEN for HELLEBRO 3.je


Nedenfor et forslag til husorden for Hellebro 3.je.


Kan jeg nå det inden mødet i dag tirsdag kl.16 ude i Hellebro, sender jeg også
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nogle tdiligere overvejelse over målgruppe, finansieringsmuligheder og
succeskriterier.
Håber vi alle ses til mødet.
Kalle
Gaderummet


HUSORDEN for HELLEBRO 3.je
Forslag markeret med gult
Alt andet er rundbordssamtale med mig selv.
 
 
Enhver husorden er altid foreløbig. Den forandrer sig, uddybes og præciseres gennem,
hvad et hus møder af nye opgaver og problemer, og hvordan disse bedst kan takles, på
kort sigt og på lang sigt, både overfor opdragsgivere, støtter og brugere.
Nedenstående er et forsøg på formuleringer på områderne af rygning, alkohol og adfærd.
 
De er ikke uvildigt skrevne. De differentierer, så alle kan føle sig velkomne i huset, i
hvert fald til en start. Så er det også muligt senere, at skrive forandrende forbedringer ind,
efterhånden som ting kommer til at udvikle sig gennem praksis.
 
De er skrevet på baggrund af, at huset med sit formål om ”støtte til unge hjemløse”, og at
frivillig aktivitet og brugerindflydelse skal være bærende, at det så skal være muligt, for
alle mulige forskellige mennesker, der vil deltage og bidrage, at disse også kan føle sig
hjemme og ikke kun være gæst i fremmed hjem, i hvert fald til en start.
 
Senere vil husordenen selv invitere til huset, altså hvis der foregår noget praktisk af værdi
for mig, med det miljø husordenen har bygget op?   
 
 
ALKOHOL
Øl og vin og er ikke bandlyst i huset. Skal kun nydes ved lejlighed, med måde og i
respekt for andre.
 
RYGNING.
Respekt for ikke rygere. Rygere henvises til aftalte rum i huset, eller til at gå udenfor og
trække luft.
 
ADFÆRD
Ved gentagne disrespekterende og truende adfærd, meddeler huset karantæne. Huset
accepterer ikke hårde stoffer eller ikke-ordineret medicin, tyvekoster og hælervarer.
 
 
I ingen af ovenstående tre punkter, er der præciseret nogen procedure, i tilfældet et
problem. Eller hvordan det optræder, lokaliseres og kan håndteres. Det må videre
omtanke med praksis i huset, kunne gøre. I en husorden ligger også, hvilke brugere i
målgruppen af unge hjemløse, der vil kunne bruge huset, gøre det og blive en aktiv part –
eller vælge det fra. Det samme gælder for frivillige.
 
Som den for start-pennen på husordenen, vil jeg sige, at det er bedst at få det hele og
væsentlige med fra starten, når noget skal gøres levedygtigt. Og det kan være ganske
svært, når det skal formuleres i enkelte små punkter.
 
Man kan til sin afklaring, lave en lakmusprøve på ovenstående husorden og dens tre
punkter, og hvis ikke man har en egen forhånden, så fx ud fra Buddha, hvor den ”største







fejltagelse, man kan begå, det er forenklingen”.
Dvs. til spørgsmålet om noget i husordenen er kogt ned til en ikke brugbar praktisk
rettesnor, ikke bare for nuværende, men også for kommende udvikling, at starte sådan,
med de formulering der er valgt!?
 
Det er nemt at forestille sig sine egne intenderede regler med huset ført helt igennem på
husplan, både i hensyntagen til omgivelser, støttemuligheder og indhold, og hvordan alt
går op i den bedste enhed for en selv og egne nære og kære. Men en enkelt person eller
gruppes værdisæt, tror jeg ikke alene kan løfte husets opgave.  
 
Derfor er husordensforslaget ikke et forsøg på et kompromis mellem en nultolerance og
rygere og alkoholnydere, men et forslag til en differentieret og åben praksis, som ikke
skal forhindre brugere og aktivister i at kunne mødes, på den ene eller den anden måde.
Og således at husordenen kan flytte sig, få forbedring, begrænsninger og tilføjelser, og
bedst muligt støtte husets formål, herunder at det skal kunne blive selvbærende, og
finansiere sig selv, gennem sin kommende ydelsesstruktur. Ingen enkeltgruppe kan eller
vil yde dette, så ville det også være et andet projekt, men det betyder samtidig at det er
summen af de enkelte gruppers/organisationers/enkeltpersoners virke, der afgører om
huset kan forny sit økonomiske grundlag, eller ikke.
Det vil i starten være muligt at søge alle mulige midler, sikkert med held, men så kommer
tiden, hvor ansøgningen om midler, skal følges op med beskrivelse af husets resultater på
alle planer og niveauer, og hvor det er indholdet af disse, også i en kvantitativ opgørelse,
der afgør en fortsat støtte til husets drift – eller et stop for videre støtte.
 
Jeg er ikke den bedste til at komme med et udkast til en husorden. Husordenen er sådan
én, der altid volder problemer, på den ene eller den anden måde! Også når den
medstemmer praksis i dagligdagen. Jeg har til eksempel, ikke været ude/rundt og slå på
tromme for huset – hverken i mit ressourcebagland eller i min brugergruppen - for det
omhandler også, hvad jeg kan slå på tromme til. Og hvad der ikke vil være muligt i huset.
Jeg har i hele mit liv, leget med dem, ingen andre vil lege med – og derfor min
tilbageholdenhed på dette område.
Faktorer som ovenståene og sikkert flere i ens egen hidtidige livspraksis, som de har
udviklet sig, og hvad man gerne vil arbejde med i huset, og hvad man kan bidrage med –
hvor forskelligartede ideerne så end er - tror jeg spiller en stor rolle i afklaringen af ens
engagement, og for den prioritering, det kan få i eget frivilligheds-liv, helt ned på
niveauet af antal timer man lægger i huset.    
 
Den er en udfordring, husordenen. Den skal varetage mange forskelligartede
interessenters behov, nuværende og kommende, der har betydning for husets overlevelse.
Og hvor ingen dage vil være ens. Fejler man på et punkt, fejler man måske på alle.
 
*****
 
Ovenstående ord om røg og druk omsat til de enkelte lokaliteters brug, altså den
lokalemæssige differentiering, kan være følgende:
 
Huset kan således ikke opfattes som en ikke-ryger zone, men som et hus for respekt for
ikke rygere.
 
- Man kan ryge i opholdsstuen – den med billard/bordtennis/sofaer/fjernsyn/pc-ere - eller
udenfor.
- Hvile, sofa og pc-hjørne-indgangsrummet til venstre, er røgfrit.
- For mødelokalet bagerst, der er tiltænkt gruppemøder, herunder lokale grupper med
interesse for huset – og hvor man kan booke lokalet - her sætter mødet selv sin ryger eller







ikke-ryger dagsorden.
- Organisationsrummet tilstræbes røgfri. Kan ved store offentlige møder, efter aftale
anvendes som mødelokale.
- Køkkenet har et bord i sit hjørne ved vinduet til de spisende rygere. Der kan evt. sættes
en flytbar væg op mellem rygere og ikke rygere, hvor rygerne havner i hjørnet – sammen
med vaskemaskinen og tørretumpleren, der med fordel kan flyttes til køkkenet, og dermed
frigive et rum for huset. Køkkenet skal så kunne reetableres med sit store mødebord i
midten, når der er anledning hertil.
 
Andre rum/lokaler som ikke er benævnt i ovenstående, er i udgangspunktet ikke-rygerum.
I samtalerum skal undtagelser herfra, ikke være en begrænsning.


Huset har endnu to ledige rum, et stort og et lille. Begge kan komme i spil, ud fra hvad
der mangler af plads/rum til (funktionsopdelt) aktivitet/væren/aktion - you name it!
Allerede beskrevne rum, kan sigtes i samme åndedrag. Kan noget nyt dukke op, blandes
kortene igen?
 
Ift. den fysiske unge hjemløse, hvis tilstand ingen kender, når hyn er ny og går ind ad
døren. Og om hvem nok ingen kan se, hvem er, og hvad det handler om – og om noget
bestemt:
 


”Efter mange trapper, så skal man kunne sætte sig, ude i det
forreste af huset, stande i tid med hele sig og gemmer - og måske
få øje på et miljø rundt om en, der indbyder til at invitere sig selv
mere indenfor”.


 
 
Kalle
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From: Kalle Birck-Madsen
To: Eva Riedel (eva.riedel@aberdeen-asset.com)
Cc: Steen Rosenquist (steen1954@live.dk)
Bcc: info@gaderummet.dk; kallebm@mail.dk; "tore.vendelhaven@gmail.com" (tore.vendelhaven@gmail.com);


gretsche@hotmail.com
Subject: HELLEBRO
Date: 16. april 2015 13:43:00


Kære Eva


Jeg skriver for at de rene linjer, der har været mellem os, kan fortsætte. Tillad mig min kontante
tone, men det er nemmest for klarhedens skyld. Min problemstilling er samlet op til sidst,
markeret med gult.


Indhold
ARGUMENTERNES TID ER FORBI


LOVNINGEN


AT RUMME UNGE HJEMLØSE


DOG I DET MINDSTE AT KUNNE HOLDE OFFENTLIGE MØDER


TÆNK AT SKULLE STILLE SIT RUSMIDDELFORBRUG TIL SKUE


SELV I DET MINDSTE HJØRNE, INGEN PLADS TIL EN JUNKFRI ZONE


FJENDEBILLEDER!


SNEVEJRET


AT SNAKKE SORT


DE MANGE MANDETIMER, DE STADIGE EVENTS, OG INGEN UNGE HJEMLØSE SOM
HUSSUBJEKT


AA I HUSET


FRA UDGANGSPUNKT TIL GRUNDLAG.


MIN VILDFARELSE


 


ARGUMENTERNES TID ER FORBI
Jeg skriver ikke for en feberredning for Gaderummet. Min anmodning sidst om, at du tog en
runde mere med dit bagland, var måske en sådan. Jeg oplever at argumenternes tid fra min side
er forbi.


a.       Jeg kan nævne en personproblemstilling, som omhandler junken i huset, måske
allerede ankommet. Kender ham fra tidligere, nogle år tilbage, og begge gange i
huset som tydeligt påvirket af noget. Han kommer måske gennem en anden i
huset! Men vi har ikke givet os til kende overfor hinanden. Jeg vil med forslaget
til husorden i huset, ikke kunne benævne – afklare behovet for hjælp, eller hvad
der er på spil - eller handle på det. For de onde vil le, og de gode vil græde!


b.      Jeg kender ikke dine afklaringer med de forskellige aktører op igennem
projektet, før jeg begyndte at skrive, ikke rundt, men til dig og Steen, for andet
lå lidt som illoyalt. De forskellige papirer skulle alle fra en start have været frem i
en midte, på en mailingliste, så alle kunne tænke med og deltage, for ellers gåes
der frem fra tue til tue, uden om det bord, der i sidste ende skal tage stilling til
produktet.  Bordets foreninger og enkeltpersoner snakker ikke direkte sammen,
men gennem en anden dagsorden, som bordet ikke kender. Den tilfældige
tidsmæssige ankomst af aktører til projektet, kommer til at styre projektets
kommende indhold og mål. Det gør det umuligt at diskutere de forskellige
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foreninger og enkeltpersoners mulige bidrag, og hvorvidt det er gode ideer, og
hvordan for huset, eller om det er fake og tomt, selv om det giver sig ud for at
være andet. Der skabes en abstrakt konstruktion, at indgå i, hængende i luften,
ikke en struktur af samarbejdsforhold alle enkelte imellem, der skal få huset til
at hænge sammen nedefra og indefra. 
Et papir som dette hører vel også hjemme i midten, på husets bord.


LOVNINGEN
Jeg holder min lovning med Gaderummet om at åbne og lukke en dag om ugen, og der kommer
en svømmegruppe mv., og vi gør praktiske ting for huset de næste 2-3 måneder. Men
Gaderummet kan ikke være med i den foreningsdannelsesproces, som jeg aner du lægger op til
med dine papirer om ”Fælles målsætning” og ”Husorden”.


AT RUMME UNGE HJEMLØSE
Husordenen spærrer totalt for at kunne komme i kontakt med unge hjemløse, og for at unge
hjemløse kan danne netværk unge imellem, og gøre sig til en ressource. Og således kunne
komme ud af hjemløsheden. Alkohol og hash begrænsningen, betyder junk/hårde stoffer/piller i
huset, fordelt ligeligt mellem huset og et evt. skur. Og uden at der kan handles på det – med
eller uden skur!
Folk vil køre rundt i påvirket tilstand, uden at det kan omtales, hvad der er hvad – som om hash
og junk er det samme! Alt bliver gjort privat. Og husets sammenhængskraft, må hele tiden
tilføres fra oven.


DOG I DET MINDSTE AT KUNNE HOLDE OFFENTLIGE MØDER
Jeg troede sidst på sidste mødet, da jeg læste dine skriftlige ting, at Gaderummet og andre dog
kunne holde eventuelle møder sammen, herunder faglige og offentlige møder i huset. Men det
kan vi ikke engang. Et offentligt møde uden en ølkasse, er ikke noget offentligt møde.


Gaderummet er en junkfri zone for socialt arbejde. Man må afluse sig, for at være med, og kan
det ikke gøres i døren, hjælper vi med et andet sted. Og vi har derfor heller ikke
misbrugsbehandling imellem os, eller som særlig del af arbejdet. Den fylder kun i selve
øjeblikket/afhandlingen med en ny ung. Men politikken omkring hash og øl, som en anden
selvmedicinering end pillerne, giver et valg. Denne står ikke i vejen for at nå den unge, og gøre
den unge til ressource.


TÆNK AT SKULLE STILLE SIT RUSMIDDELFORBRUG TIL SKUE
Vores møder som fællesmøder, hvor det faglige/arbejdsmæssige er færdigt, indeholder altid
enkelte hashrygende personer og enkelte øldrikkere. Ud af 25 er vel 5 rygere, 10 cigaretrygere, 5
ryger hash og ikke cigaretter, og 5 er ikke-rygere. 1o drikker vel øl, 2 måske vin. Og for nogle er
såvel øl som hashen, enten en dum vane, eller en god ting i forhold til, hvad de kom fra. Der er
også anledninger, hvor man giver en kasse øl!


SELV I DET MINDSTE HJØRNE, INGEN PLADS TIL EN JUNKFRI ZONE
Selv i det mindste hjørne i huset, vil vi ikke kunne have vores arbejdsmennesker med os, end ikke
som svømmegruppe, eller som en madgruppe i huset. Vi kan ikke snakke sammen og handle, når
halvdelen står udenfor! Al fælles handlen bliver en konstruktion. Har tidligere tænkt, at så kunne
henvendelser til Gaderummet, afgrænses til en bestemt dag, og til forreste lokaler. Men dette er
også brud på husorden.


Mit netværk med Gaderummet, vil komme til at leve med junk, eller få junk tæt ind på livet,
både i huset og nede i det planlagte skur. Og uden at det vil kunne italesættes for handlinger fra
husets side.


Udspillet til husorden, er ikke levedygtig. Både som konstruktion, der skal kunne holde huset
sammen, og som løsning af umiddelbare konflikter. End ikke 5 daglige ledere vil kunne holde
sammen på det.


FJENDEBILLEDER!
Der har hørt forskellige ord køre rundt som noget advarende. Det skal ikke være et ”Mændenes







hjem 2”, ”ikke store hunde her”, osv. osv. Jeg ved ikke om det er rettet mod mig og
Gaderummet eller mod SAND. Jeg tror faktisk det er begge dele! Men reglerne tiltænkt huset er
paradoksalt nok, nærmest identisk med reglerne på ”Mændenes Hjem”. Et hus skal vel ikke
skabes i fjendebilleder blandt samvirkende stiftere!


Du valgte sidst at formulere dit og Aberdeens perspektiv, gennem såvel et værdisæt som en
husorden, for herigennem at komme videre. Det kunne du også have gjort i starten, og dermed
sparret en masse diskussion, som alligevel ikke ville få nogen betydning. Det gøres aktuelt, så
trådene til en foreningsdannelse kan skabes. Der er bare ikke noget kompromis, i det du
fremsætter. Det er cleenhouse regler, vigør-regler og lignende. Det er så heller ikke muligt på et
sådant niveau, at lave et kompromis. Så det er et valg, du træffer!


SNEVEJRET
Men det er måske her det hele sner. ”Junken udenfor” har alle været enige i, indtil nu.


Men nu er junken indenfor acceptabel, bare den er taget udenfor. Og så hash og junk i samme
kasse! Det er et helt forkert signal i år 2015.


AT SNAKKE SORT
Skal det være sådan, så forstår jeg hvorfor jeg snakker sort, tomt eller til ingen tilhørere. For det
er slet ikke det hus, vi hidtil har talt om. ”Et åbent hus, åbent for alle og omkring unge
hjemløse”, men uden en skelnen mellem hash, øl og hårde stoffer inden døre, bare usynlighed,
kan det kun gå galt. Både for hus og for unge hjemløse.


Hvis Gaderummet så kunne have et eget hjørne i huset, til at hjælpe huset med sit junkproblem,
ville huset have en chance overfor opgaven med unge hjemløse, men det bliver så med øl og
hash i måde, også som følge af at unge slipper deres psykofarmaka, som de får hjælp. Men end
ikke et sådant miljø vil vi kunne invitere til i huset, i et afgrænset hjørne en dag om ugen. Huset
kunne skabe sig en brugergruppe, der arbejder med. Det gøres ikke ved at forbyde synligheden
af øl og hash, hvor al frivillig arbejdskraft vil gå op i at skaffe det synlige af vejen.


DE MANGE MANDETIMER, DE STADIGE EVENTS, OG INGEN UNGE HJEMLØSE SOM
HUSSUBJEKT
Det vil kræve mange mandetimer at holde åbent, og at der er nogen hele tiden, og at alle ting
hele tiden skal arrangeres af frivillige. Der vil ikke være og kunne blive nogen brugergruppe, der
bliver bærer af dette, af husets interne liv. Det bliver et kontormiljø med frivillige vagter.
Husordenen lægger op at unge (hjemløse) holder sig væk, eller indgår i et ufrivilligt
stofmisbrugermiljø. Ud fra en ressourcemæssig tilgang, bidrager huset i denne form, næppe til
nogen mindskelse af den sociale ulighed, da det primært er et rum til voksne frivillige, aktuelt
med et større eller mindre anstrengt forhold til ”unge hjemløse”.


AA I HUSET
Når jeg læser husets alkoholpolitik, så er det som AA. Jeg fatter ikke for mig selv, at jeg ikke før
har rejst spørgsmålet om alkohol til fx møder, politiske og diverse, festaftener osv., men jeg har
ikke set det som et problem voksne mennesker imellem, vel vidende at nogen slås med
problemer her, og så finder vi løsninger. Skal man arbejde med unge hjemløse, skal man også
kunne arbejde med dette som voksne. Det er blevet til fritidshjemsregler, ikke regler et voksent
kollektiv skal kunne håndtere, og hjælpe andre unge med! Men som jeg nu kan forstå det, så er
det uden for emne, for det er kun et hus for de synligt cleen eller for de ikke-for-påvirkede.
Sådan en omvendt AA.


FRA UDGANGSPUNKT TIL GRUNDLAG.
Konceptet for huset har ikke været simpelt at aflæse i sit slutresultat, selv om det egentlig er
enkelt i sit udgangspunkt som ”Helle for unge hjemløse”.


1.        Det kan tages bogstaveligt, som et pusterum for en hjemløs på vandring, og at
organisationer tager sig sammen om den unge, mens den unge gæster huset. Og går
videre til næste dag. Huset må basere sin eksistens på daglige events, som forestås af
frivillige og organisationer. Rusmiddelpolitikken kan her være som for et kontormiljø.







2.        Eller det kan tages som en hjælp til unge hjemløse, der skal medvirke til at den unge
kommer ud af hjemløsheden, blandt andet ved at unge kan danne miljø i huset, og at
huset finder ressourcer til støtte af de udsatte i mellem dem. Organisationer deler her
hus med hjemløse unge, for de unge. Og skal kunne rumme dem på en konstruktiv
måde.


3.        Punkt 1 kan rummes i punkt 2, som et selvstændigt organisationsrum i huset, som
organisationerne med events grupper, åbner og lukker i huset. Husets åbning, dagligdag
og lukning, er noget helt andet.


MIN VILDFARELSE
Jeg må i min vildfarelse konstatere, at der ikke er tænkt på punkt 2, i det oprindelige koncept.


Jeg ville så gerne finde et sted udefra, hvor jeg kunne stille mig og se på al ting fra et neutralt
hjørne. Men jeg jo været med til at sidde ved bordet. Så uvildig bliver jeg aldrig. Jeg ønsker bare
at huset kommer godt i gang og overlever. 


Men jeg kan heller ikke se, at husordenen tilgodeser SANDs gode arbejde, og SANDs muligheder
for at tage vare på sine mennesker, og sin målgruppe på en ordentlig måde, og egentlig på
legitim måde. Den gør SANDs mennesker og deres livshistorier til et deficit i huset, nærmest som
uønskede oppe i de store kontorer og lokaler.


Men det kan også være, at jeg heller ikke har forstået denne dimension i det hele.


Bedste hils
Kalle
16. april 2015


 








From: Kalle Birck-Madsen
To: "Eva Riedel"
Cc: "steen1954@live.dk"
Subject: SV: Forslag til referat fra en stiftende generalforsamling i HELLEBRO
Date: 26. marts 2015 19:09:00


Kære Eva og Steen
Tak. Jeg kigger på det og skriver tilbage, når jeg er kommet igennem det.
Og mandag eftermiddag ude huset, fint med mig tidligere end kl.16.  
Dejligt med tilladelsen.
 
Omkring sådan en som mig i en bestyrelse! Jeg har brug for at nævne det. Nok har jeg mange
erfaringer med at bygge sociale huse op og ved umiddelbart hvad der kan og må gøres på diverse
fronter, herunder fondssøgning, men erfaringer kan også gøre blind. Altså jeg er kommet i tvivl, om
det er den bedste måde at bruge mine ressourcer i huset på, til at starte med. Jeg vil selvfølgelig
godt, og gerne, bliver det aktuelt.
Nu kigger jeg på det tilsendte!
Bedste hils Kalle  
 
 


Fra: Eva Riedel [mailto:eva.riedel@aberdeen-asset.com] 
Sendt: 26. marts 2015 16:46
Til: Steen Rosenquist; Kalle
Emne: Forslag til referat fra en stiftende generalforsamling i HELLEBRO
 
Kære begge to,
 
Så nu skal vi i gang. Vi har fået OK fra kommunen, og kan i princippet åben HELLEBRO, når vi vil.
 
Jeg har lavet et FORSLAG til et referat fra den stiftende generalforsamling (som vi skal have) og
forslag til vedtægter, som jeg meget gerne vil bede jer se på, så vi kan blive enige og få det
formelle på plads.
 
Steen, du og jeg har en aftale i morgen eftermiddag – den holder vi fast i J
 
Kalle, kan vi evt. tale sammen mandag inden mødet kl. 16? Måske i løbet af weekenden? Vi kan
så evt alle tre mødes lidt tidligere før mødet på mandag kl. 16??
 
Knus
Eva
 
 
 
Eva Riedel
Head of Communication & Marketing 
Aberdeen Asset Management PLC
Tel: +45 33 44 4098 | Fax: +45 33 44 4001 
aberdeen-asset.com
Find out how aspects of everyday life embody our philosophy at Aberdeen
simplyaberdeen.com
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