Konstituerende bestyrelsesmøde
SAND Nordvestsjælland
09. marts 2021

Tilstede:
Moos, Maja, Ann, Carsten, Martin
Fra sekretariatet: Tobias Hansen og Tobias Kjærside

Dagsorden
-

Konstituering af udvalget
Formand, næstformand, sekretær, kassér
Repræsentant i hovedbestyrelsen

Konstituering af bestyrelse.
Moos indstiller Carsten som formand, Carsten tager imod.
Martin udtrykker bekymring ved at have en formand der er fraværende over længere tid og ikke er
tilgængelig for udvalg og eksterne.
Carsten understreger at han har stillet op til nogle ting, sidst han var fraværende.
Moos byder ind med, at hun mener udvalget er gode til at hjælpe hinanden når nogen falder ud,
falder fra eller ikke har overskud.
Ann foreslår at Carsten og Moos fortsætter og at Ann, Maja og Martin supplerer dem.
Moos foreslår Martin som næstformand. Det bakker Maja op om.
Bestyrelsen konstituerer sig således:
Formand: Martin
Næstformand: Carsten
Kassér: Ann
Sekretær: Maja
PR/Medieansvarlig: Martin
Repræsentant i hovedbestyrelsen
Susanne stiller op til hovedbestyrelsen og bestyrelsen bakker op.
Carsten vælges som suppleant.
Der opstilles ingen kandidater til formandsposten, i hovedbestyrelsen, fra udvalget.
De tre stemmer, fra udvalget, gives til: Ann, Maja, Carsten
2 fra gaden og 2 pr. herberg må stemme
Kontakt info på hjemmesiden
Susanne vil stadig gerne stå på hjemmesiden. (Det gør alle, hvis ikke et medlem har frabedt sig
det.)

Ann vil gerne have sit nummer på hjemmesiden igen.
Der må godt stå, på hjemmesiden, at Martin er kontaktperson.
Susanne om tests på Toften
Toften har uddannet 6-7 personaler til at lave lyn- og PCR-tests så alle der overnatter på
natherberget kan testes. Det samme kan de med beboerne.
Eventuelt
Ann har tænkt over at en måde at komme ud over stepperne på, kunne være at være 2 der
smækkede en grill op og invitere nogle hjemløse og fortælle dem om, hvor de kan få deres hjælp.
Når vi er uden for, kan man holde afstand. Ann har allerede en sponsor af brød og pølser. Ann
kender også en der gerne vil være med til at lave noget.
Det er en kammerat der hedder Tonny der gerne vil være med til at gøre noget godt for de
hjemløse.
Susanne spørger ud, om nogen vil kontakte Kalundborg kommune – de afholder et éndags
folkemøde i år. I Høng. Maja følger op i morgen.

