Dagsorden til bestyrelsesmøde den 4. februar 2019
Vi mødes i vores lokaler på Sundholmsvej 34 st. mf kl. 10.30
Husk at melde afbud på mail, hvis I ikke kommer
Til stede : Asbjørn, Kim Allan, Daniel, David, Karl, Torben.
Ej afbud: Ulrik
Trukket sig: Lise-Lotte, Pia, Ivalo
Uden stemmeret: Jonas
Dagsorden:
1. Formanden byder velkommen
Frank Jensen kommer klokken 15.00, så derfor skal mødet være færdig senest
klokken 15.00.
2. Konstatering af beslutningsdygtighed
Ja.
3. Valg af referent og ordstyrer
Torben/Kim Allan
4. Godkendelse af dagsorden
Ja
5. Godkendelse af referat
Ja
6. Sekretariatets info.
Folkemøde Workshop d. 13/03/19 i Odense TAMU Centeret. Temaet på dette
folkemøde er sammenhold og samhørighed ( SOS ). Deltager man på
workshoppen er man ikke per automatik udtaget til at deltage på folkemødet.
Socialfrikortet er startet op. Rene leder efter en der opfylder kriterierne, som
han vil følge fra ansøgningen starter og til frikortet er i hånden hos borgeren.
Helhedsplaner er sat ud af drift for hjemløse, selvom de var beregnet til
hjemløse.
Mediemøde I Odense d. 06/02/10 til d. 07/02/19.

7. Økonomi/regnskab
Sidste mulighed, hvis man har udlæg i henhold til regnskaberne.
8. Generalforsamling 2019 bl.a. evt. ændringer til vedtægterne.
Dato: 27/02/19 Kirkesalen på Sundholmsvej 18, 2300 KBH S. klokken 10.30
Niels Balling fra Vestamagers Lokalråd kommer og er ordstyrer på
generalforsamlingen.
Dagsorden sendes senest d. 05/02/19.
Vedtægterne læses igennem og diskuteres.
§ 2 Formål SAND udvalgets formål er at modvirke årsagerne til og
virkningerne af hjemløshed i Albertslund, Ballerup, Bornholm, Brøndby,
Dragør, Egedal, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev,
Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal,
Rødovre, Tårnby og Vallensbæk kommuner (i Region Hovedstaden), samt
Greve og Ishøj.
Egedal og 1 x Ishøj fjernes og Solrød tilføjes.
§ 6 Stk. 4. Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst 6 gange årligt.
Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder og leder
bestyrelsesmøderne. Indkaldelse sker skriftligt, i henhold til
forretningsordenen, og med angivelse af dagsorden for bestyrelsesmødet.
Indkaldelse sker skriftligt, i henhold til forretningsordenen, skiftes til
dagsordene skal udsendes 7 dage før Bestyrelsesmødet.
Ikke på valg: Daniel, David, Asbjørn
På valg: Kim Allan, Torben B, Karl Pavia, Ulrik, Jonas

9. Årshjul
Vi ligger årshjulet op i en eller anden form på vores hjemmeside.
10.Telefonstatus

Vi skal have lukket de telefonnummere som ikke er aktive.
Ivalo, Edmund, Liselotte , Pia, Daniel. Asbjørn undersøger hvor mange
telefoner der er aktive.
11.Opfølgning fra arbejdsgrupperne.
Grønlænder-Gruppen holder møde d. 11-12/03/19 i Odense og laver et
årshjul. Mødet i Randers var en succes.
Bænk til Bolig: Man må ikke bygge skæve boliger på Sundholms område.
Gadens Stemmer: Der sker en masse bl.a grundet zone-forbud og lejr-lov, der
er afvist flere og flere på natherberger grundet vekommendes manglende
opførelse eller beruselse. Der er manglende pladser på mange Natherberger
og manglende information.
Besøgs-gruppen: Intet nyt
Bisidderne: Hvornår skal man slippe sine bisidder-sager og ikke bruge mere tid
på sagen. Vi vil prøve at indlede et tættere samarbejde med LAP, og
Brugernes Akademi om en form for overlapning af sagerne.
UC: Der vil bliver 4 møder om året og næste gang er i påsken. UC weekenden
på fyn var super fed, hvor man diskuterede det kommende valg.
12.Nyt fra Frederiksberg- og Københavns Udsatteråd v/ Kim Allan og Daniel
Intet nyt.
13.Nyt fra SAND Land v/Torben
Referatet læses op, og vi taler lidt om vores representant i Sand-Land. Ask
tager kontakt til Lotte ang. videre færd i Sand-Land. Vi diskutere en
vedtægtsændring i vedtægterne for Sand-Land og vidregiver det til Ask.
14.Nyt fra videodagbog v/Daniel
Sidste opslag med Daniel gives videre til Arvid. Projektet løb over 7 dage og
kun første nat kom vi til at sove på Sundholm og resten var der optaget
overalt andre steder i byen, og generalt var stederne svære at finde
oplysninger på
15.Evt.

