Bestyrelsesmøde SAND Trekanten d. 9/1 2018 på Folkekøkkenet Kolding.
Tilstede: Henrik, Bettina, Sine, Per og Nancy
Dagsorden:
1: Planlægning af generalforsamling d. 22/2 2018.
2: Orientering fra Henrik
3: Evt.
1: Generalforsamlingen afholdes i Folkekøkkenet d. 22/2 kl. 16 – 18, hvor der sluttes af med mad.
Bettina vil spørge John fra Folkekøkkenet om de har mulighed for at tilberede noget varmt mad til
efter generalforsamlingen, så vil SAND give en gratis sodavand til dem som kommer til
generalforsamlingen. Det bliver enten Ask eller René som deltager fra sekretariatet.
Hvad med dirigent som kan peppe lidt stemningen op? Per nævner Brian fra De Frie Fugle og vil
høre ham ad.
2: Henrik gør opmærksom på at han skal mødes med den nye leder fra det nye herberg i Vejle i
næste uge, hvor han skal tale med hende omkring hvorledes herberget skal drives efter en §110.
Politikerne i Vejle er ikke meget for det, men det er vores pligt at gøre opmærksom på det.
3. Per arbejder stadig på at SAND får en post i Koldings udsatteråd og har hverken fået et nej eller
ja. Umiddelbart er tilbagemeldingen at SAND ikke passer ind i deres måde at have et udsatteråd
på, da de kører med en brugerrepræsentant og en ansat. Her vil SAND falde lidt ved siden af da de
kun er brugere. Der skal skiftes ud i udsatterådet her i det nye år og der kommer en ny
socialudvalgsformand Karina Lorentzen SF, som måske er lidt mere åben overfor at få SAND ind.
Bettina kender Karina og vil tage kontakt til hende og forklare hende lidt om SAND’s erfaring i
udsatteråd rundt i andre kommuner.
Udvalget er opmærksomme på at skabe et overblik over §18 midler i 2018, Bettina og Henrik vil
skabe overblikket over frister, ansvarlige i de forskellige kommuner og ansøgningsskemaer.
Bettina vil gerne at vi i udvalget aftaler og taler om at tage af sted til kurser og boforms besøg, da
det giver mening at man er fælles om at træffe beslutningen. Desuden kan det også være en stor
udgift at der er mange som tager afsted og måske ikke nødvendigt.
/Nancy

