Bestyrelsesmøde mandag d. 04-01- 2016

Til stede: Jens, Ole S, Ole B, Edmund, Niels, Lene
Fraværende: Kenneth

Rie er udtrådt af bestyrelsen i SAND-Hovedstaden pr. 31/12-2016

Formanden konstaterer at mødet er rettidigt indkaldt og
beslutningsdygtigt.

01: Valg af ordstyrer og referent.
Ordstyrer: Jens Referent: Lene

02: Godkendelse af referat og dagsorden.
Referatet fra dec. bliver skrevet rent af Ole b. og bliver derefter
godkendt af resten af bestyrelsen, før den bliver lagt på
hjemmesiden.

03: Formand, næstformand og kassereren informere.
Formanden Jens info: God julefrokost i Hus Forbi d. 29/12.
Boforms besøg på Hillerødgade d. 16/12. Dan, Jens og Lene
deltog i mødet med Britta, som fortalte om deres beboer møder

og vi forlod stedet med en god fornemmelse om videre
samarbejde og at vi kommer forbi og deltager i beboermøder.
Teaterstykket Hjem Svære Hjem, med medvirkende fra SandHovedstaden, Sand-land og hjemløsekoret er en stor succes og
opfordre andre til at se Forestillingen på Teateret Contackt.

Næstformand Ole B: Sands Bisidderkorps er kommet godt fra
start og der er nu omkring 20 bisiddere fordelt over hele landet.
Man kan komme i kontakt med bisidderne via Rene. Ole B. har
selv en håndfuld borgere, som han er bisidder for.

Da kassereren er udtrådt af bestyrelsen pr. 31/12-2016
er det pålagt formanden Jens at få svar på: juleregnskabårsregnskab-container (kontrakt-nøgle)- Inco kort-Bikube koder
og andet kassereren ligger inde med.

04: Projekt-udvalgene, herunder juleudvalg informere.
Jens informerede om nytårskuren d. 7 januar 2016 på
Københavns rådhus med Overborgmester Frank Jensen som vært.
Invitationer er sendt til boformer i Kbh. området, Hus Forbi, og
delt mellem hjemløse.
Ole S. fortalte om et møde i udsatterådet i København. De havde
snakket om manglen på billige boliger i Københavns området.

Edmund havde en god fornemmelse ved julefrokosten i Hus
Forbi, men var ked af afslutningen.

05: Øvrige medlemmer informere
Alle medlemmer har haft en god december mdr. med
julefrokoster og hygge.
Edmund og Ole S. skal mødes med pensionisterne på
Frederiksberg i februar og fortælle om hjemløshed.

07: Nytårs regnskab
Regnskabet for 2015 er endnu ikke klar.

08: Evt.
Når man laver telefonaftaler, skal man huske at informerer resten
af bestyrelsen. Vi skal være bedre til at aflevere korrekt regnskab
for transport. Når man svarer fra sin personlige mail, skal man
huske at Cc til kbh@sandudvalg.dk så alle er opdateret. Vi skal på
næste bestyrelses møde d. 1 april finde en observatør til at
repræsenterer Sand-Hovedstaden i Lands-bestyrelsen.

