Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 01.april 2019 KL. 10.30

Tilstede: Asbjørn, Josefine, Torben, Kim Allan, Jens Vestergaard, Lotte, Karl, Claus, Daniel,
David, Jonas
Gæst: Laura fra SDS og bachelorstuderende fra RUC Julian Weiss Flensburg, Allan Thyge og Lisa
fra SDS.
Julian fra RUC præsenterer sig selv og sit projekt omkring unge hjemløse.
julianflensburg@hotmail.com
Laura præsenterer sig selv.
Lisa præsenterer sig selv.

Dagsorden:
1. Formanden byder velkommen.
2. Konstatering af beslutningsdygtige
Det er vi.
3. Valg af referent og ordstyrer
Torben, Kim Allan
4. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
5. Punktet udgår
6. Info fra sekretariatet, Laura og Lisa fra SDS deltager
Vi inviterer Laura og Lisa til vores næste bestyrelsesmøde d. 6 maj
Rene har været til dialogmøde med SBH og det gik ikke som det skulle. SBH vil modtage en
klage fra

Kommunernes Landsforening er efter Københavns Kommune ang. §34
Københavns Kommune udbetaler kun integrationsydelse som er ulovligt til grønlandske
medborgere i København. Rene kommer til at udforme en standard klage.’
Rådet for socialudsatte i Danmark er ved at lave en side ang. Bisidderkorpset.
Herberget på Kettegårds Alle trænger til et besøg af Sand Hovedstaden. Josefine og Lotte
tager gerne på besøg derude.

7. Årshjul med kurser og arrangementer
Skrivekursus for UC d. 9 og 10 april i Kolding.
Josefine, og Kim Allan
Bisidderkursus 9 og 10 april på Fyn
Lotte, Torben
Temadage 25 og 26 april i Odense
Lotte, Karl, Kim Allan, Asbjørn, Daniel, David
Tillidsmandskursus 1 21 og 22 maj.
Lotte, Karl, Claus, Daniel, Josefine,
Der kan søges om betalinger til kurser gennem udsatterådene.
Kurser gennem Center for socialt arbejde
Amager Vest der kan også søges penge til kurser.
1 maj er stadig en mulighed, vi venter på svar ang. stadeplads.
Claus, Daniel, Josefine, Kim Allan, Lotte, Karl, Jens
8. opfølgning fra Arbejdsgrupper (forretningsorden, info til nye, grønlændere, gadens folk,
herberger, bænk til bolig, kvindenetværk)
Bisidder og Hus Forbi er 2 faste punkter som skal være med i punktbeskrivelsen fremover.

Forretningsorden møde den 8-4-2019 klokken 10.00 hos SAND Hovedstaden
Info fra grønlænder-gruppen
David informerer omkring den nyopstartet grønlandsgruppe fra 11. marts.
Der er ingen grønlændere der har tilmeldt Folkemødet.
Vi taler lidt om hvem der skal have nøgler til kontoret
Kim Allan, Claus, Lotte
Fra bænk til Bolig: gruppen startede i 2004 og havde navnet Skæve Boliger. Der er sendt breve til
Svendborg Kommune, Hillerød Kommune, Københavns Kommune ang. skæve boliger.
Note: bisidder, mere respons fra SAND Hovedstaden, visitation til steder at sove udenfor samt
sikkerhed for gadesovere. Selvstændigt punkt til næste bestyrelsesmøde.
Jonas har været til møde i Odense, samt været til møde i Oslo, hvor man har oprettet Hus Banken,
hvor man som hjemløs kan låne penge til en ny bolig.
HUS FORBI Smuk Fonden har uddelt 500.000 kroner til tandlæge besøg,
9. april, der vil måske blive overnatning foran Folketinget.
Bisidder: Man skal som bisidder, huske at få den juridiske side med fra en SDS’er
Flyvende bisidder opgaver går for langsomt.
Asbjørn prøver at få sammensat tværfagligt samarbejde i bisiddergruppen.
Evidens-skemaet skal op og køre så vi kan dokumentere, hvor mange der egentlig får hjælp gennem
bisidderkorpset, så det bl.a. kan bruges socialpolitisk.

9. Telefoner, Telefoncentral
Kasserer har ansvaret for telefoner. Asbjørn hjælper til. Torben laver en standard kontrakt til
telefonerne.

10. Brugernes Bazar
Temaet er udsatte i sundhedssystemet
11. Generalforsamling Hjemløsedagen
Hjemløsedagen får nyt navn. Josefine og Lotte er suppleanter til gruppen.
12. Minoriteternes grundlovsdag
De vil gerne have os til at hjælpe, men planen er ikke udsendt endnu.
Udsatte-koret kommer med som selvstændigt punkt på næste møde.
13. Udlån af computer
Pc’er må ikke lånes ud til privat brug, men må gerne lånes ud til relevante kurser.
Der vil komme en instruks omkring brug af pc’en

14. Info fra sekretæren
Skuffer med navne på er lavet på vores kontor
15. Hvilke råderum skal SAND Hovedstadens formand have i forhold til at tage egne beslutninger
kontra hvor meget skal gå gennem bestyrelsen først.
Svar: Der skal 3 fra bestyrelsen til at tage en beslutning ud over bestyrelsesmøderne.
Formanden og 2 menige bestyrelsesmedlemmer.

16. Vi skal have lavet en prioriteret rækkefølge af de bestyrelsesmedlemmer som vil med til div.
arrangementer i SAND regi.
17. Bestyrelsesmøder kan de afholdes på andre tidspunkter.

Den første mandag i måneden er formiddagsmøde klokken 10.30, hvor punkterne gennemgås.
Den anden tirsdag i måneden klokken 16.00, hvor vi tager beslutningerne som er gennemgået på
det første møde.
18. vi skal finde en ny kasserer.
Ny kasserer bliver Claus

19. 10.000 kr. til tog klippekort
Vi køber 5 klippekort til Odense
20. aktion 9 april om zoneforbud og aktion eller stadeplads 1 maj
3 april klokken 09.00 planlægges 1 maj hos Hus Forbi. Klokken 14.00 holdes aktionsmøde i SAND
Hovedstaden
21. paragraf 18 midler
Asbjørn og Claus søger KBH fra 25-3 til 13-5 2019 og FRB 01-09-2019 senest.
21. Evt.
Kunne vi få lavet lidt pr. på bostederne ang. bisiddergruppen, da vi har brug for flere bisiddere.
Toiletforholdene på KBH’s offentlige toiletter er under al kritik og der mangler toiletter flere steder
i KBH.
Rumænere skal integreres i det danske hjemløsesamfund. Vi skal besøge Kompasset og Hugs and
Food i Nansensgade.
Evaluering af Generalforsamlingen
Vi skal huske at invitere gadehjemløse med til div. arrangementer i SAND
Hvordan får vi gjort opmærksom på SAND i fængsler og i psykiatrien.
Josefine tager kontakt til LOK.
VI SKAL HUSKE HVEM VI ER TIL FOR

Venlig hilsen
SAND Hovedstaden

