Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 3. juli 2019 kl. 16.30-18.30

Tilstede: Jonas, Torben, Kim Allan, Daniel, Claus
Afbud: Asbjørn, Lotte-Sara, Josefine
Ej afbud: David, Carl
Gæst: Asser Skude (hjemløsepræsten)

Dagsorden:
1. Formanden byder velkommen.
2. Konstatering af beslutningsdygtighed. Vi er beslutningsdygtige.
3. Valg af referent og ordstyrer. Asser, henh. Kim Allan valgt.
4. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.
5. Godkendelse af sidste referat. Godkendt. NB skal fremadrettet lægges på hjemmesiden.
6. Info fra sekretariatet: Fælles SAND møde tirsdag den 20. august i Odense, Asser med på
første punkt ”gadepræsteevent”. Afventer liste med nyvalgte politikere, som vi skal i
dialog med. Sekretariatet vil kontakte dem. Landsdækkende ”Tour de Boform” kommer
efter sommer. Kan kommende bestyrelsesmøde afholdes på kollegiet på Gl. Køge
Landevej?
7. Årshjul med kurser og arrangementer:
a) Der mangler intern kommunikation. På seminar først i oktober, en weekend på Ørsted
Ørredvand om intern kommunikation og struktur samt bestyrelsesvaner fra tidligere.
Næste møde aftales endeligt om indhold.
b) Rådet for Udsatte spørges om tilskud til transport til vores deltagelse i Brugernes Bazar
onsdag den 28. august i H C Andersen parken Odense (over for Banegården).
c) Daniel orienterede: Hvordan holder vi sammen på netværket og
hjemmevejledergruppen og ministeren? Oplever at hjemløse svigtes og bisiddere
svømmer i sager grundet opgaver og sommerferietid. Pointsystem for studerende foreslås

(for at være bisiddere) Forslag om at invitere hjemløseenheden med deltagelse som første
punkt?
8. Opfølgning fra Arbejdsgrupper (forretningsorden, info til nye, grønlændere, gadens
folk, herberger, bænk til bolig, kvindenetværk) Kim A. undersøger med kollegiet på
Gammel Køge Landevej om vi kan afholde vores næste bestyrelsesmøde der. Familie
lejligheder for udsatte taler vi med Asser Skude omkring. Kvindenetværket er under
opsejling her i SAND Hovedstaden. Jonas savner informationer fra de forskellige
arbejdsgrupper i SAND Hovedstaden. Vi sætter et punkt på dagsorden om hvor vi
afholder næste bestyrelsesmøde.
9. Telefoner, Telefoncentral
10. Minoriteternes Grundlovsdag, evaluering
Minoriteternes Grundlovsdag gik godt og der var gode tilbagemeldinger fra aktionsgruppen. Kim Allan og Carl var på dupperne hele dagen med at hjælpe til.
11. Sommermarked på Kofoeds skole, evaluering
Endnu engang var det kun Kim Allan der dukkede op, vi skal stramme op på interne
aftaler, men det var en god oplevelse og gæster og brugere var glade.
12. Folkemøde
Evaluering ved Jonas: Folkemødet var en stor succes, ved vores egen debat var der
deltager rekord. Det sted vi var blevet placeret, var ikke den bedste, så vi prøver at blive
bedre placeret end i år. Indkvarteringen var en super ide med spejderhytten.
13. Hvordan får vi SAND medlemmer/andre hjemløse ind i kampen?
Kan man få beboerråd op at stå på flere boformerne, ville det hjælpe gevaldigt på
rekrutteringen til lokaludvalgene. Vi skal prøve at arrangere et bestyrelsesmøde i Valby,
Kim A undersøger om det er muligt. SAND skal synliggøres mere i medierne.
14. Sommerferie/bestyrelsesmøde juli
15. Hjemløse på campingpladser, kan vi hjælpe?
Kim A. spøger Robert fra SAND Sydsjælland om SAND Hovedstaden må gå ind i sagen
16. Evt.

