Bestyrelsesmøde den. 7/3-2019

Tilstede: Kim Allan, Asbjørn, Jens, Josefine, David, Karl, Lotte, Torben, Daniel.
Afbud: Jonas, Claus.
Gæst: Sussi. Blå Kors Taastrup.

Dagsorden:
1. Formanden byder velkommen.
2. Konstatering af beslutningsdygtige
Ja
3. Valg af referent og ordstyrer
Lotte/Torben/Kim
4. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
5. Godkendelse af sidste referat
Ja
6. info fra sekretariatet
Info omkring vores indsats ved det kommende valg.
Daniel prøver at søge om socialfrikort
Asbjørn skal med til debat om folkemødet, vi søger om at vi ikke godt må sende Josefine med,
Rene har holdt et møde med PFA omkring pension kontra kontanthjælp.

7. Årshjul med kurser og arrangementer

1 Maj afholder vi i Fællede Parken, der afholdes møde 11-3 klokken 12.30 her i huset.
Skrivekursus: Vi indhenter info, hos sekretariatet.
Generalforsamlingen 26 marts vi ønsker at alle deltager, vi indstiller Jonas som SAND
Hovedstadens repræsentant, og Josefine som suppleant.
Bisidder kursus 9 og 10 april på Dalums Landbrugsskole.
Deltager: Lotte, Daniel, Karl,
Temadage: 25-26 april
Deltager: David, (Daniel), Karl, (Jens), Kim Allan, Lotte, Josefine.
Tillidsmandskursus 21-22 maj
Deltager: Josefine, Karl, Lotte, (Jens)

8. opfølgning fra Arbejdsgrupper (forretningsorden, info til nye, grønlændere, gadens folk,
herberger, bænk til bolig, kvindenetværk)
Bænk til bolig afholder møde i Odense d. 28-03-2019 kl. 10.00
Deltager: Josefine, Kim Allan, Jens.
Bisidder Gruppen:
Informere om seneste nye sager, Der kommer lidt historie om bisidder-gruppen.
Grønlænder-Gruppen:
David informerer omkring samarbejdsproblemer internt i gruppen. David og Karl har trukket sig fra
den Nationale Arbejdsgruppe.
David og Karl, Lotte og Daniel vil koncentrere sig om grønlændere i KBH.
Hvordan får vi genopbygget den nationale arbejdsgruppe, det spørgsmål stiller vi på det næste
SAND-LAND møde.
Forretningsorden: Vi skal have gennemset vores forretningsorden,
Deltager: Kim Allan, Torben, Rene og Lotte
Gadens Folk:

Fredens Havns lukning er udskudt pga. juridiske undersøgelser. Vi vil gerne gøre opmærksom på de
problemstillinger, som en lukning vil medføre. Eventmøde i morgen kl. 15.00
Der er behov for, at vi synliggør nordiske unges hjemløshed og sociale stand i henhold til Nordisk
Råds fælles regler.
Herberger:
Vi har fået navne på 5 herberger som vi vil tilbyde et besøg af SAND Hovedstaden. Vi taler om at,
vi skal besøge minimum en boform om måneden.
Deltager: Kim Allan, Josefine, Daniel, Jens (René som tovholder)
Bænk til Bolig: Workshop blev afholdt i Århus mandag d. 25-02-2019
Kvindenetværk:
Kim Allen har undersøgt at, der kan søges penge, til ansættelser i et netværk fra §18 middler.
Vi stiller et forslag om at oprette, et kvindenetværk på generalforsamlingen d. 26-03-2019.
Deltager: Lotte, Kim Allan

9. Telefoner, Telefoncentral
Fremover bliver Mobil telefon udleveres fra SAND. Der bliver ikke udbetalt kr. 150,- pr. mdr.
Asbjørn kontakter Edmund ang. vores telefon.
Torben kontakter Lotte og Pia ang. vores telefoner.

10. Brugernes Bazar formøde den 11-2 (Udsættes til næste bestyrelsesmøde d. 01-04-2019

11. Generalforsamling Hjemløsedagen (Udsættes til næste bestyrelsesmøde d. 01-04-2019

12. Evt.
Evaluering af Generalforsamlingen
PC´er nulstilles

Aktions-gruppen.
Deltager: Josefine og Daniel arb. med §109
3 zoners kort fra DSB/bus/metro pr. måned kr. 525,Sussi fra Blå Kors i Taastrup

Lotte/Torben

