Bestyrelsesmøde SAND Storstrøm d. 11-12-2019 på Næstved forsorgscenter
Til stede: Mette, Linette, Robert, René (sekr.) Caroline & Sofie
Afbud fra Bjarne
Ej hørt fra Liane, guffe samt Niels
Valg af ordstyrer(Sofie) og referent(Caroline)
Hjemløsedagen i Næstved
- Robert vil gerne sige undskyld for ikke at delegerer aftaler.
- Givet tilladelser til at gøre det d.11/01 på Toldbodgade 19.
- Fået nogle til at dele pølser ud, og en sanger til at komme.
- Bankdirektør og varmestuens venner vil give penge, i alt 6000kr men skal se tilladelsen
inden.
- Haven ejer parkeringspladsen vi skal være på, og der er givet tilladelse.
- Skal brande: Via Facebook, folder(skal laves med Anja, og sendes i mail), Folder skal deles
via Facebook.
- Forbered information omkring hjemløse i Næstved.
- Formål: At de hjemløse hygger sig, og vi får brandet en problematik.
- Hvem bestiller bander og lighter?? Linette fikser.
- Sofie og Caroline agerer som bisidder.
Plan for dagen: Robert byder velkommen, Gratis mad/tøj væk, Mette holder tale om hjemløshed
i Næstved, Sofie og Caroline går rundt og giver råd og vejledning.
Status på uddeling af kravlenisser.
- Robert fik kravlenisser i lørdags.
- Der er modtaget 300 stk.
- Mette, Sofie & Caroline deler ud i Nykøbing F, Maribo, Nakskov. 200 kravlenisser.
Planlægning af generalforsamling 2020.
- Rene har lavet udkast.
- Holde på et forsorgshjem.
- Sted: Saxenhøj.
- Mette tager kontakt til stedet.
- Onsdag d.12/3.
- Op til eller i forlængelse af aftensmad.
- Pizza og sodavand SAND betaler.
- Aftensmad også generalforsamling herefter.
Fælles SAND d. 17-12-2019
- Linette, Robert, Mette deltager.
- 90-15 princip afgørelse.
Nyt fra sekretariatet.
- D.10/12 holdt hovedstyrelsesmøde.
- Kursus ang. Misbrugsbehandling i marts/april kommer.
- Anmodning om aktindsigt i Københavns Kommune vedr. Om de er den kommune der
sanktionerer hjemløse mest. Derfor en kampagne i det nye år.
- Byrådsmedlem har Rene fået kontakt til. Da de mangler pladser og sender hjemløse til hotel
Lux. Få journalister til at grave i dette.

Corona camping
- Hæfter sig til hotel Lux.
- Nordvest Sjælland kører kampagne.
- En social eksport af hjemløse til anden kommune.
- Engang i slut januar besøger stedet.
PC SAND Storstrøm
- Den er hos Jonas.
- I starten af januar med ind til København.

TO DO(skåret ned i småt)
-

Lav folder til hjemløsedagen.
Mette finder information angående hjemløse i Næstved.
Linette står for bander og nips ting evt. lighter.
Mette, Caroline & Sofie deler kravlenisser ud. D. 14/12 ved Kvickly.
Mette tager kontakt til Saxenhøj.

