Bestyrelsesmøde SAND Fyn 18. Marts 2015
Fremmødte: Bo, Isabella, Martin, Andreas, Hans, Kim, Jens, Gert,
Michella og Rene
Afbud: Pia, Las og Stig
Fra sekretariatet: Ask

Vi skal snakke mærkesager, forretningsorden og næste møde
Ask er her i dag for at skære igennem hvis det bliver nødvendigt,
der har været snak om at der var fusk ved
generalforsamlingsresultatet med forkert optælling af stemmer. Ask
konkluderer at generalforsamlingen var så lovlig som vi selv har
gjort den til altså da ingen har gjort indsigelser er
generalforsamlingen lovlig og valget er gældende.
Dette gælder også for det konstituerende bestyrelsesmøde.
En anden formaning, sladder og ævl og kævl. Det kan godt være
man føler sig forbigået, at det er svært at få opbakning fra
nærområdet. Det er nogle gange en utaknemmelig tjans at sidde i
sådan udvalg fordi det ikke altid er synligt hvor meget man arbejder
og derfor kan man efter en generalforsamling og konstituerende
bestyrelsesmøde sidde med en følelse af at man bare blev vippet af
og nye kræfter er kommet til, vi er her alle for at kæmpe for
hjemløse og derfor skal vi forene gamle erfaringer med nye tanker.
Der skal ikke være intern splid hellere få snakket om tingene så vi
kan få det ud af verden.
vi nævnte kort det med sladder og blev enige om at har vi noget
om / med nogen tager man det op med den det handler om så der
ikke opstår mere sladder.
Vi har en tommelfingerregel i SAND, hvis man skriver noget om
nogen i en mail så sender man samme mail til den man skriver om.
Repræsentanter fra boformerne kan deltage i mødet på lige fod
med suppleanterne altså uden stemmeret.
Stig er valgt for et årig periode i 2013 men er ikke valgt i hverken
2014 og 2015. Bestyrelsen består derfor pt af Pia, Jens og Isabella
der er valgt i 2014 og Lars, Hans, Kim, Bo og Michella der er valgt i
2015 Bestyrelsen består derfor pt af 8 og er derfor et lige antal
Afstemning om demokratisk eller personlige suppleanter, det blev
enstemmigt vedtaget at vi kører med demokratisk dermed 1. 2. 3.
Suppleant osv. Martin og Andreas fik på generalforsamlingen lige
mange stemmer, Martin ytrede ønske om at Andreas blev suppleret
ind da Martin har mange arbejdsgrupper.
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Andreas indtræder i bestyrelsen så bestyrelsen er på 9 personer
igen.
Suppleanterne er dermed fremover
1. Suppleant Martin Berthelsen
2. Suppleant Gerth Gedionsen
3. Suppleant Rene Brand
4. Suppleant Stig Sonne Jensen
5. Suppleant Lotte Vilshardt

Mærkesager:
pririotering af opgaver hvad er vigtigst for bestyrelsen og så
uddelegere dem
Runde omkring mærkesager
Martin - Det politiske – GPS ordning, bisidning og lign.
Andreas – nysgerrig af natur så vil gerne ”blande sig” i det hele,
ungegruppen både fordi han er ung men også fordi han brænder for
at hjælpe de unge.
Hans – nysgerrig for rigtig meget, vil gerne deltage i bisidninger og
sådan, få gang i kontakten mellem hjemløse og deres børn, det
grønlandske, politik er ikke en interesse, brugerne på gaden,
Hundepladser på bostederne.
Kim – lidt over det hele, lidt det politiske og lidt på gaden, er åben
for alt hvor der kan være brug for ham.
Rene – det skrevne eller det lyttende medie for at fortælle andre
hvad er det egentlig vi går og laver, gøre folk opmærksomme på at
kigge i deres egen baghave før de kigger ud ad døren. Sørge for at
den almindelige borger ved hvad SAND er og hvad SAND laver
Jens – bisidninger, manden på gaden så vi kommer ud i ”marken”.
Gerth – orientering af hvad vi laver i arbejdsgrupperne, så vi kan
komme med evt indputs til arbejdsgrupperne.
Michella – manden på gaden, nysgerrig og blander sig lidt alle
steder. Ser bestyrelsen som en stærk styrke når vi står sammen i
stedet for at køre mudderkast.
Bo – den politiske del er utrolig spændende, det er der vi skal
vende befolkningens øjne og politikernes, brænder også for manden
på gaden. Prøve om muligt at komme ud til alle bosteder på Fyn så
de på bostederne ved at de kan komme til SAND Fyns
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bestyrelsesmøder, så de bliver oplyst om hvad SAND egentlig er. Så
brugerne kan se hvor de kan gå hen for at få hjælp.
Isabella – at vi melder tilbage når der har været noget, sørge for at
vi altid er to på en sag så vi ikke står helt uden bisidere hvis nu den
ene ikke kan en dag pga. travlhed og sådan så at alle brugerne får
en positiv oplevelse med SAND. Brænder for manden på gaden,
bostederne og bisidning, aftenture igennem byen så vi kan møde
nogle af gadesoverne.

Som bisider hjælper man det enkelte individ. På en boforms tour
kan man komme rundt til bostederne og prøve at få beboerråd op
at stå så beboerne får lidt indflydelse.
Lav skilt/ flyer hvor der står hvor og hvornår at man kan møde
SAND i sit nærområde.
Lav en liste over samtlige samarbejdspartnere: alle skriver de
samarbejdspartnere de selv har arbejdet med så vi kan få en liste
udfærdiget.

Arbejdsopgaver og pririotering af disse:
Bisidninger:
Isabella, Hans, Kim, Jens og Martin.
Kontakten med de hjemløse og deres børn - brug evt. Familie
husene alle kommunerne har, mødrehjælpen kan bruges af begge
parter ikke kun mødrene:
Hans, Kim og Martin (samkvem med deres børn)
Rene, Kim, Hans og Martin (forening far og mødrehjælpen som evt.
samarbejdspartnere husk at beskrive behovet)
Kontakt til brugere på gaden:
Isabella, Jens, Rene, Kim, Andreas, Hans og Michella (Bo som
supplerende når han har tid).
Synlige hvad er SAND? Både boformer og væresteder:
Jens, Isabella, Rene, Bo og Michella.
Tour de boform – hvad er SAND oprettelse af beboerråd:
hører med til synlighed. Hele SAND Fyn hører med her.
Aktiviteter på boformerne:
Jens og Andreas, Bo supplerer
Fond, donation og sponsor søgning:
Isabella, Kim og Hans, Ask hjælper gerne
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Hundepladser på boformerne:
Hans og Isabella (Michella supplerer)
Grønlandsudvalg suppleret af færøerne og island:
Gerth, Jensine, Hans, Andreas, Kim og Isabella.
Pia, Lotte, Lars og Stig må byde ind på de opgaver de gerne vil
være en del af.
Brug for hjælp kontakt Ask.
Forretningsorden:
Ask præsenterer et forslag til forretningsorden.
forslag til tilføjelser til forretningsorden kan skrives til Ask hvorpå
det indføres og forretningsorden vedtages/ debatteres på næste
møde.

Mødekalender:
mødekalender udfærdiges for 3 måneder ad gangen, Juli er
Sommerferie og der er derfor ikke møde der.
mødekalender indtil sommerferie er som følgende
8. April klokken 17 – krea værksted Lotte bestiller mad til mødet.
6. Maj klokken 17 – krea værksted Lotte bestiller mad til mødet.
3. Juni klokken 17 – krea værksted Lotte bestiller mad til mødet.
Michella opretter Google kalender for SAND Fyn møder og sender
link til alle.

Generalforsamling i SAND Danmark:
På SAND Danmarks generalforsamling den 31. Marts er der inviteret
folk fra udvalg og boformer der er i Sand Fyn 3 stemmer og St.
Dannesbo har 2 stemmer. Vi skal have besluttet hvem vi sender fra
udvalget som har stemmeret på SAND Fyns vejne
vi regner med at St. Dannesbo sender Kim og Hans da de er
formand og næstformand i beboerrådet på St. Dannesbo.
vi fra SAND Fyn sender Isabella, Bo og Jens med stemmeret.
generalforsamlingen i SAND Danmark finder sted den 31.
Marts klokken 13 buchwaldsgade 17.
se rutevejledning nedenfor
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Evt.
garantien for at institutioner aldrig får oplysninger om GPS
ordningen, Martin sender den rundt.
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