Referat fra udvalgsmøde d. 05.08.2020.
Referent: Robert Hansen.
Ordstyrer: Tobias B. Hansen.
Deltager: Mette Larsen, Robert Hansen, Bjarne Larsen, Linette Hansen og Tobias B. Hansen.
Sted: Perronen Nykøbing F.
1)
Præsentation af SAND storstrøm’s medlemmer!
Jeg startede med at lade andre få lov til at præsentere sig, Bjarne præsenterede sig selv med sit fulde navn
som er Bjarne Larsen og at han arbejde som langturschaufførfor de ældre men han kørte også med
skolebørn, Mette præsenterede sig med sit fulde navn som er Mette Larsen og hun var blevet tilbudt af
Linette og mig at bo hjemme hos os, Linette præsenterede også sig med sit fulde navn som er Linette
Bjørnholm Hansen og at hun er førtidspensionist, så er der mig Robert der også præsenterede mig med
næsten hele mit fulde navn men jeg nøjes med mit korte udgave af mit af navn som er Robert Hansen.
2)
Præsentation af SAND’s nye medarbejder!
SAND’s nye medarbejder præsterede sig som Tobias Bongo Hansen og at han startede fra den den 1 august
som ny Rejse og udviklingskonsulent, han skal blandt andet dække Sjælland og Fyn, og kommer i den næste
tid til at alle disse UDVALG et besøg, han fortæller om sig at han er en relativ ung mand med en gammel og
erfaren socialpædagog i sjælen som skal rundt og støtte udvalgene i deres arbejde, hjælpe med at søge
penge, afholde møder og besøge boformer, han glæder sig meget til at os alle derude, og bidrage til at
skabe sammenhold og fokus på processen og i det hele taget fortsætte det gode arbejd.
3)
Hvem er vi, Hvorfor er vi her og Hvad kan vi blive bedre til?
Spørgsmålet om hvorfor vi er her var også meget nemt at svare på, da vi jo alle 4 selv har været hjemløse er
vi her en simpel grund og det er AT PRØVE AT HJÆLPE ANDRE I SAMME SITUATION som vi selv har været i
og derfor er vi glade for at være medlemmer i SAND, for SAND kan gøre os klogere på hjemløsheden, det
alle sidste spørgsmål var også nemt at svare på, for vi var alle sammen enige i at det vi kan blive bedre til,
det var at tage ud til alle de væresteder som er i vores dækningsområde og præsentere os som deres SAND
udvalg og vi skal også til alle vores boformerne og præsentere som deres UDVALG.
4)
Der er et nyt medlem af SAND Storstrøm, fordi jeg skriver nyt medlem, det er fordi at Lene kun har været
medlem af SAND storstrøm siden vi afholdte vores GENERAL forsamling den20 februar nede i BLÅ KORS i
Nykøbing F. Lene nedlagt et mistillidsvotum mod formanden Robert Hansen og dette lovet Tobias at
undersøge nærmere, ved at forsøge at kontakte Lene for uddybelse, så sagen kan blive afsluttet.
5)
Der er endnu 2 væresteder på Lolland vi skal besøge, det ene af værestederne ligger i Nakskov og hedder
cafe Havnen og dem har jeg ringet og aftalt en mødedag med dem og det bliver tirsdag 6 oktober kl 11,30,
så skal vi bare blive enige om de to andre væresteder på Lolland, jeg har også kontaktet det værested i
Rødbyhavn så vi mangler kun at kontakte det værested i Maribo.
6)
Vi skal finde en dato for vores næste SAND Storstrøm’s møde og vi skal og finde et tidspunkt der passer
alle.

7)
Robert Hansen fremlægger at der i vedtægterne står at man kan erstatte medlemmer fra bestyrelsen, hvis
der ikke har været fremmøde, uden afbud i 4 måneder. Dette er dog ikke pt. Relevant ift. Lene da der ikke
er gået 4 måneder siden sidste afholdte møde, hvor Lene deltog.
Udelukkelse af en person ifølge vedtægt §6 stk. 8
Bestyrelsen kan erstattet bestyrelsesmedlem, hvis vedkommende udebliver fra bestyrelsesmøder uden
afbud i en periode på mere end 4 måneder…

MED VENLIG HILSEN OG TAK FOR ET GODT MØDE
SANDstorstrøm’s formand
Robert Hansen

