Dagsorden for bestyrelsesmøde SAND hovedstaden
Online på Zoom.
Sundholmsvej 34.

16-02-2021 kl. 10.30

Deltager: Artur, Jonas, Helena, Ole, Michael (NY). Kim Allan og Tobias.
1. Formanden byder velkommen
• Kim byder velkommen.
• Kim fortæller om udfordring i weekenden ang. Men in Black. Og at Husforbi og SAND
opfordrede stærkt til at Kim ikke repræsenterede disse.
Kim valgte ikke at tale, ved lørdages arrangement på Rådhuspladsen.
• Kim fortæller at Men in Black, tilbyder samarbejde og at de har et lager ude i byen fyldt at
ting til hjemløse. Samt at de har tilbudt at de kan støtte med økonomi. Da de selv har fået
doneret nogle penge.
• Kim fortæller at han har sendt mails ud ang. vaccine, der nu kan tilbydes på Sundholm.
• Der opstår spontan snak om Vaccine og Helena fortæller om vaccine på Vesterbro.
2. Præsentations runde.
• Da Michael er et nyt ansigt, fortælle Michael kort om sig selv.
• Micheal er revisor af beskæftigelse og bor pt. på overførstergården.
• Micheal ønsker at være med i bestyrelsen.
• Michael ønsker at gøre en indsats for andre hjemløse.
3. Konstatering af beslutningsdygtighed.
• Udvalget er beslutningsdygtige.
4. Valg af referent og ordstyrer
• Tobias tager referat og alle er enige om at række hånden op og overholde tale rækken og
der heraf og det lille opbud ikke bliver valgt ordstyrer.
5. Godkendelse af dagsorden.
• Den udsendte dagsorden godkendes.
6. Info fra sekretariatet
• Tobias informerer om følgende.
• Der arbejdes forsat med 134a og der bliver pt. sendt spørgsmål ud til alle kommuner om
hvorledes §134a håndteres.
• Der bliver sendt brev til regionerne med forespørgsels ift. håndtering af Corona vaccine og
at SAND tilbyder sin hjælp til at udfærdige plan for dette.

•
•
•
•

SAND afholder pt. online FIFA for ungeherbergerne og det bliver godt modtaget.
SAND afholder fra d.d. Banko online, sammen med LVS.
Sekretariatet arbejder pt. på at få de sidste årsregnskaber færdige til generalforsamlinger.
Sekretariatet arbejder pt. på at blive klar med udkast til budget til alle udvalg.

7. Regnskab, paragraf 18
• Tobias gennemgår og informerer om §18 midler der er blevet bevilliget.
• Der er ikke kommet de samme midler ind som i 2020, da udvalget ikke nået ansøgningsfrist
til KBH-kommune.
• Det ser pt. ud til at der er ca. 45.000 kr. mindre til SAND Hovedstadens arbejde i 2021.
Dog er der blevet søgt meget bredere i blandt KBH kommuner og dette giver mulighed for
at komme bredere ud med SAND Hovedstadens arbejde.
• Der er dog mulighed for at søge om overførelse af ubrugte midler fra 2020 til 2021.
• Årsregnskab er færdigt og ligger på hjemmesiden.
• Efter færdigt årsregnskab kan der søges og overførelse.
8. Generalforsamling 2021
Tobias informerer om følgende.
• Der skal stemmes online. Dette afprøves og alle virker til at være indforstået med
processen.
• Onlineafstemningen vil sideløbende blive suppleret af en sms-stemme mulighed, som
kraver at alle deltager på generalforsamling oplyser tlf.nr og navn. Så der kan krydstjekkes
at der ikke både stemmes online og på sms.
• Ask og Tobias deltager fra Sekretariatet og Måske Tobias Kjærside.
• Der opfordres til at så mange som muligt deltager over zoom hjemme fra.
• Der må kun mødes 5 på kontoret, så alle der kan blive hjemme og deltage, giver heraf plads
til at deltager uden telefon/computer kan møde fysisk op og deltage på kontoret.
• Der bliver gennemgået referat fra generalforsamling 2020 ang. hvem der er på valg.
Følgende valgt for to år i 2020.
Daniel
David
Claus
Charlotte
Jonas
Følgende valgt for 1 år i 2020.
Natalia
Henrik Højbøn
Arthur
Sussi Knudsen
Allan Birk
Henriette Faxe
Herman Paulsen

Ole. B.
Ulrik Simoni.
Følgende på valg i 2021. (Valgt for 2 år i 2019) Samt alle der er valgt for 1 år i 2020.
Kim Allan.
Karl.
Thorben
•

•

Der bliver snakket om at Claus og Charlotte, som siddet og har en plads i SAND
Hovedstadens bestyrelse. Claus har ikke deltaget de sidste 6 måneder og nok endnu
længere siden. Charlotte er pt ikke til at komme i kontakt med.
Det er muligt ud fra vedtægterne at udskifte i bestyrelsen hvis et medlem ikke deltage i
møder over en periode på 4 måneder.
Stk. 8. Bestyrelsen kan erstatte et bestyrelsesmedlem, hvis vedkommende er udeblevet fra
bestyrelsesmøder – uden afbud – i en periode på mere 4 måneder.

•
•
•
•

Det vedtages at Claus, kan skiftes ud med anden interesseret, grundet manglende
deltagelse i en periode på 4 måneder.
Artur vil prøve at etablerer kontakt til Charlotte.
Der er en snak om lovligheden af generalforsamling online og Ole stille sig lidt undrende til
om det er lovligt.
Tobias bekræfter at alt er forgået efter vedtægterne og at en online generalforsamling er
lovlig.

9. Evt.
•
•
•
•

Helena fortæller at hun har hørt om penge fra socialstyrelse til/mod ensomhed.
Jonas fortæller at SAND-land har fået tildelt penge fra socialstyrelsen til/mod ensomhed.
Jonas opfordrer til at hvis man har ideer, så kan man sende dem til SAND-Land eller Ask.
Tobias fortæller at b.la. banko og Fifa online kommer ud af disse midler.

