Bestyrelsesmøde d. 7. november 2016 i NVSJ.
1. Sidste referat godkendt
2. Til stede er Carsten J Larsen, Maja Langholz og Mathilde Dahlstrøm og Rene Sand.
3.

Da Moss er syg, er der ikke noget at berette fra Landsbestyrelsen. Rene beretter dog at der er
ansat en ny rejsekonsulent Nancy Pelle. Rene læser referat fra hovedbestyrelsen op, der også er at
finde på Sands hjemmeside.

4. Mere ro på Toften efter at beboer er fraflyttet og der er ikke foregår salg af stoffer fra den
pågældende. Rene har talt med forstanderen fra Toften, angående forsikring af beboerne når de
arbejder i køkkenet, eller er aktiveret i huset eller haven. Forstanderen beretter at aktivering er på
frivillig basis og derfor ser John ikke behovet for, at han skal betale forsikring for beboerne. Rene vil
gå i dialog om dette, med de sociale tilsyn.
5. Karlsvognen ikke meget at berette derfra, bortset fra at vi stadig skal følge op på at besøge det som
vi plejer.
6. Roskildehjemmet: Beboernes værelser er stadig i fysisk dårlig stand, efter deres såkaldte
renovering. Rene går i dialog med Arbejde Adler om det.
7. Udsatte rådet i Slagelse: Mathilde beretter lidt om det.
8. Udsatte rådet i Roskilde: Carsten har været til åbningen af Toftebakken et social psykiatrisk
botilbud,(§107/108). Carsten problematiserede overfor Borgmesteren at man lukker udsatte
borgeres botilbud uden at finde tilsvarende tilbud, så beboerne pr 31-12-16 står på gaden igen.
Borgmesteren havde intet klart svar til Carsten.
9. Evt. Rene vil høre om vi mener at der er et behov for et ungdomsherberg i Nordvestsjælland.
Forslag til byer kunne være Sorø, Ringsted eller Kalundborg. Udvalget mener der er behov for et
tilbud der ikke hedder København eller Roskilde.
10. Mathildes møde med Socialstyrelsen: Mathilde var til møde angående hjemløse under 18 år, hvor
hun foreslog at man arbejder forebyggende ved allerede at undervise 3. og 4. klasser i at benytte
kommunens resurser.
11. Efter Rene Køhn er stoppet, har Susanne Moos fået hans plads i Landsbestyrelsen og derfor er Maja
Langholz blevet suppleant for Susanne Moos.
12. Næste møde er den 19. december på Toften i Slagelse.
13. Hvis der er noget der skal med på næste møde skal Carsten have det senest en uge inden næste
møde.

