Bestyrelsesmøde mandag den 3 juni 2019 KL. 10.30

Tilstede: jonas, daniel, rene, kim, torben
Kommer senere: lotte sara, claus, carl, david
Afbud: asbjørn, josefine,jens
Gæst: tina, allan
Dagsorden:
1. Formanden byder velkommen.
2. Konstatering af beslutningsdygtighed
Vi er beslutningsdygtige
3. Valg af referent og ordstyrer
Referent: kim ordstyrer: torben
4. Godkendelse af dagsorden
godkendt
5. Godkendelse af sidste referat
godkendt
6. info fra sekretariatet,
SDS deltager ikke
Folkemødet er på vej og til næste år skal man nok starte før, en forhindring på folkemødet er
folketingsvalget som gør at nogen ikke vil deltage i vores debat.
Bisidder hjemmesiden er blevet opdateret, nu er vi 70 bisiddere, men der er ikke overblik, en
ting som skal rettes op. Rene har vundet nogle integrasions sager som han har vundet, hvilket
han beklager, da han så ikke kan køre sagerne videre
Lovgivnings kursus, alle er velkomne den 25 juni

Hot buns vil stadigt gerne lave noget med os, også selv om debat middagen i forbindelse med
valget blev aflyst på grund af for få tilmeldinger, næste gang vil daniel gerne at vi bliver mere
indraget i procesen

7. Årshjul med kurser og arrangementer
8. opfølgning fra Arbejdsgrupper (forretningsorden, info til nye, grønlændere, gadens folk,
herberger, bænk til bolig, kvindenetværk)
Forretningsorden, gennemgang igen udsat
Grønlandsk arbejdsgruppe, david og carl er inviteret til arrangement om velfærds systemet, hvordan
bruger man det, med københavns universitet, der har været et formøde og der kommer mere her i
juni. Daniel tilføjer at bruger de erfaringer vi har fra vores workshop med helev hospital, om
udsattes behandling i systemet. Allan tilføjer at ålborg komunne har et godt tiltag i forhold til
grønlændere, david tænker at tage til nordsjælland og undersøge behovet der og høre hvad de gør.
Jonas forslår at vi inviterer dem her.
Gadens folk: mange bissidersager tager meget af vores tid, så der har ikke været så meget
opsøgende arbejde, daniel fortæller at hjemløseenheden har fået ekstra penge, men det er ikke gået
til gadeplans arbejde, han nævner også at mentorordningen ikke virker, da mentorerne ikke er rustet
til gaden, mange går uden penge på gaden for tiden, david fortæller at det samme sker i det
grønlsnske hus,. Kim prøver at invitere hjemløseenheden med til vores næst bestyrelsesmøde, allan
forslår at rene kikker på lovgivningen, om komunnen opfylder deres forpligtigelser. Tipoli mentor
ordning er nogen der kan få det til at virke, måske en ide at tage kontakt til dem. Jonas nævner at
have møder med de unge andre steder end her på kontoret, han nævner også i forbindelse med
mentor ordning, at det er meget forskelligt hvordan komunnerne forvalter ordningen, han efterlyser
retningslinier for cti og act forløb. Lotte er på mentor kursus og fortæller at det er så nyt og at det
skal justeres med tiden og specialiseres. Vi fik også en snak om at sydhavnen og brønshøj er ramt af
ballade og vold, og det går specielt ud over ældre og udsatte, unge bander styrer agendaen på gaden.
Herbergsgruppen : vi i københavn halte stadigt på det punkt, men landsbestyrelsen har fundet penge
til tour de boform som løber af staben i september, hvor alle landets herberger får besøg. Torben
fortæller at nogle steder har de et behov for at vi kommer og holder dem i hånden for over hovedet
få en fornemmelse af hvad der sker der ude, jonas nævner at de stadigt har brug for at vi kommer ud
og fortæller om SAND, lotte har den samme oplevelse, at der er stor udskiftning og mange nye på
boformerne, så vi er enige om at vi skal ud på besøg, torben tager kontakt til solvang som
begyndelse, vi tager et punkt på næste møde om hvordan vi griber det an at komme ud alle steder
jævnligt så folk føler de kan regne med os.
Bænk til bolig: kim fortæller at han ikke kan deltage på folkemødet da han er inviteret in i en
arbejdsgruppe på råådhuset og udformningen af de 24 skæve boliger der skal bygges på østerbro
Kvindenetværk: lotte har som torvholder i gruppen været lidt fraværende på grund af uddanelse,
men gruppen fortsætter og lotter er i fuld gang, bla. Muligheden for udlån af bus til arrangementer
og at landsbestyrelsen har penge til det

9. Telefoner, Telefoncentral
De to bærbare er oppe og køre, frank vil komme og servicere dem jævnligt, de kan udlånes til
relevant SAND arbejde, vi er blevet enige om at købe et gavekort til frank for arbejdet. Allan låner
kims telefon til brug på folkemødet
10. minoriteternes grundlovsdag
Løber af staben lige om lidt, kim hiver fat i dem som har meldt sig med jobs på dagen, sender en
arbejdsplan. Minoiteternes grundlovsdag er et arrangement foran den grå hal, hvor en masse små
orgenisationer mødes til musik og taler, mere kan læses på vores facebook og program
11. en snak om tonen i vores bestyrelse, ved Kim
Vi havde en god og sund snak, ikke for at komme ind på noget konkret
12. folkemøde
Ikke alt er faldet på plads til vores egen debat på grund af afbud på grund af valget, så det bliver
ikke som først planlagt, i stedet dukker vi op til de forskellige debater med spørgsmålet, hvorfor vil
i ikke indrage os el deltage hos os, masse happenings ude på pladsen i stedet.
13. aftenmøder/dobbeltmøder
Claus vil at vi som besluttet holder aftens møde som beslutene møder.
Daniel syntes det er til grin at møde på aftenmøde for folk som ikke kan om dagen, når de ikke kan
alligevel.
Jonas foreslår at vi aftaler møde mens vi er samlet
Allan påpeger at man godt kan være udsat og på arbejdsmarkedet.
Jonas, forelår at vi ikke altid holder møde første mandag i måneden
Kim følger op på jonas foreslag at vi tager på rystesammen tur, det bliver en gang i september,
torvholder toben og kim
Næste bestyrelsesmøde 3 juli klokken 16,30, sundholmvej 34, husk mødet er åbent for alle

14. sommerferie/bestyrelsesmøde juli
Bestyrelsesmøde 3 juli 16,30. allan laver mad til kl 18,00
16. Evt.

Kim fortæller om Bazaren i augaust, temaet: udsattes møde med sundhedsystemet. Vi skal have en
debat på en halv time, kim foreslår at invitere sociale sugeplejesker. Vi sætter en sedel op på
kontoret hvor man kan komme med foreslag, også til hvad der skal ske i vores egen stand, det bliver
et punkt på næste møde
Claus vil gerne invitere andre udvalg til vores møder, allan syntes vi skal blive bedre til anoncere
vores møder
Næste møde skal der være et punkt om udformning af flyiers, til forskelige emner evt en
arbejdsgruppe bliver nedsat
Venlig hilsen
Kim allan jensen

