Referat fra bestyrelsesmødet mandag den 5. August 2019 KL. 14.00

Tilstede: Kim Allan, Jonas, Torben B, Daniel, Carl, David, Lotte
Afbud: Klaus, Jens V, Asbjørn, Josephine
Uden afbud:
Gæst:
Dagsorden:
1. Formanden byder velkommen.

2. Konstatering af beslutningsdygtighed
bestyrelsen er beslutnings dygtige
3. Valg af referent og ordstyrer
Jonas bliver enstemmigt valgt til referent.
4. Godkendelse af dagsorden
bestyrelsen godkender dagsorden.
5. Godkendelse af sidste referat
Torben har laget de sidste par referater op på hjemmesiden og bestyrelsen godkender det sidste
referat.
6. Info fra sekretariatet
Ask fortæller at hovedbestyrelsen holder bestyrelses seminar den. 13-14 aug.
Der er fælles SAND den 20 aug. Der vil blive fortalt om projekt uden for, der har et projekt hvor de
vil opstille nogle skæve huse som er bygget sammen med dem der skal bo der.

der er brugernes Bazar den 28 aug. Hvor der skal være et spejlhus, hvor man skal kunne reflekter
hvordan man ser ud. SAND kommer til at dele telt sammen med Husforbi, værestedet i Århus og
socialcenter Odense.

der er hjemløse dag den. 17 okt. På Rådhuspladsen i København.

Der kommer besidderkursus i Odense i oktober det er primært for fynboerne men dem der gerne vil
med fra SAND hovedstaden kan kontakte Rene og høre om man kan komme med.

tur-d-boform bliver 3 uger i september. Det vil primært være uden for hovedstadsområdet der vil
blive prioriteret pga. praktiske grunde og da der kun er tid til at komme rundt på 12 boformer,
prøver vi at sprede det så meget ud som muligt.

den 7. aug. er der møde med Astrid Krag hvor det vil være Christina Strauss, Henrik Mass, Josefine
Skjødt, ask selv der deltager.

Blossom vil lave et kvindenetværk hvor de har fået lov til at låne vores lokaler målgruppen vil være
for kvinder i aldersgruppen 18-39 år.
7. Årshjul med kurser og arrangementer, fælles SAND, 20 aug.

der er fælles SAND møde den. 20 aug hvor at for de gamle må komme med SKAL de tage en ny
med. Torben regner med at finde en han kan tage med.
8. opfølgning fra Arbejdsgrupper (forretningsorden, info til nye, grønlændere, gadens folk,
herberger, bænk til bolig, kvindenetværk)
David fortæller at der er møde grønlaske arbejdsgruppe på SANDs sekretet onsdag den.14 aug.
kl.10 hvor de skal snakke om bla. sundhedsvæsnet. Og de skal også have møde med
kriminalforsorgen den 21 aug.
Torben forslår at der er en stand som er kun for grønlænder på hjeløsse dagen. Kim-Allen tager det
med til forberedelsesmødet til hjemløse dagen.

Kim-Allen har snakket med en fra hjemløse enheden og planlægger med Lotte og besøg dem til
deres mandags møde
Torben tager til socialt politisk opråb den. 28 aug til et formøde til stiftende generalforsamling.
Kim-Allan har været til møde i bænk til boliggruppen hvor der er kommet 2*12 skæve boliger 24 i
alt som de kalder skæve boliger og andre simple konstruktioner på Østerbro.
Kvindenetværket er endnu ikke helt oppe at køre og Lotte skal finde ud af hvordan det kan køre i
forhold til at Blossom der skal bruge vores lokaler.
9. Brugernes Bazar, debat
Kim-Allan er i gang med at for en debat op og køre med nogle sociale sygeplejersker og hvor bla.
Pernille skipper også deltager. Kim-Allan, Torben og Daniel mødes mandag den. 12 aug kl 12 og
laver en drejebog for hvordan debatten skal forgå.

SAND hovedstaden står for transporten til brugerens Bazar. Kontakt Torben eller Kim-Allan hvis
man vil med.
10. Bestyrelses møde på gammel Køge landevej
vi mødes den 2sep. kl 16:30 på Gammel Køge landevej og holder møde. Kim-Allan planlægger
med forstanderne i forhold til mad. Mødet bliver delt i to hvor der er en dagsorden for beboerne og
bagefter holder vi vores ejet bestyrelsesmøde hvor beboerne også kan deltage.
11. Biblioteksposer
bestyrelsen er ikke helt enige hvorvidt vi skal sige ja eller nej. Kim-allan tager det vider og prøver
at presse det lidt i pris.
12. Ryste sammen tur
Torben har fundet en kommunikations konsulent som skal lede vores workshop på ryste sammen
tur der kun koster 3000. hun kommer til vores møde den. 2 sep. Og fortæller hvad hun kan. Og
bestyrelsen beslutter efterfølgende hvor vidt vi skal ansætte hende.
Torben viser bestyrelsen bilder af ørsted øredvand og det besluttes at det er der vi holder vores ryste
sammen tur. Torben sender en mail ud hvor han sender 2 weekender i oktober som folk kan vælge
mellem.
13. hvordan får vi SAND medlemmer/andre hjemløse ind i kampen opfølgning
punktet bliver udskudt til næste møde.
15. Hjemløse på campingpladser, kan vi hjælpe opfølgning
Kim-Allan har været i dialog med Michal som ejer campingpladsen Corona der har fortalt at der
kommer noget demo som vi gerne vil deltage i.
16. Evt.
Godkendelse af referat procedure.
bestyrelsen beslutter at gå tilbage til den gamle procedure med at læse referatet igennem sidt på
mødet og godkende det med det samme.
Computer.
Der er en computer der er gået i stykker inde på kontoret. Bestyrelsen beslutter ikke at købe en ny
men bruge en af de bærbar computer de har i forvejen.
Venlig hilsen
SAND HOVEDSTADEN.

