BESTYRRELSESMØDE 4 april
SAND-HOVEDSTADEN
Til stede: Jens V. Ole B. Michael H. Richard, Edmund, Ole S. Niels og Lene T.
Gæst: Henning
01: Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Jens V. referent: Lene T.
02: Godkendelse af dogsorden & referart far bestyrelsesmøde d. 7 marts 2016
Punkt med budget mangler, punkt med suppleant til hovedbestyrelsen mangler, Edmund har
spørgsmål omkring hjemmesiden. Vi tager det under punkt 8 evt.
03: Formand, næstformand samt Ole S. orenterer om økonomi.
Formand Jens V: På generalforsamlingen med Landsforeningen i Odense blev Ole B valgt ind i
hovedbestyrelsen for 2 år. Bestyrelses seminar i Hus Forbi omkring indkommende ideer og
projekter.
Ole B: Har haft samtaler med studerende.
Ole S: Regnskab for SAND-Hovedstaden er klar til næste bestyrelsesmøde d. 2maj
Jens V tager kontakt til Bikuben ang juleregnskab. Jens og Ole B udfylder telefongodtgørelse for
medlemmer i Hovedstadens udvalg.
04: Boformsudvalget orenterer
Jens V. Ole S. Ole B. som sidder i udvalget fortalte om deres tanker. De mener at vi skal have 3
besøg på boformene. 1. besøg Hvor hjemløsekoret optræder, og vi lytter til beboerne omkring deres
udfordringer. 2. besøg Hjemløsekoret optræder og så snakker vi om de ting, beboerne nævnte på 1.
besøg og vi har søgt efter løsninger og forslag til. 3. besøg Hjemløsekoret optræder,
Og vi opsummere og hører om vi har nogen hængepartier. Det er muligt at vi kan invitere experter
og fagpersoner, hvis beboerne ønsker og har behov.
05.: Grundlovsdags-udvalget oprettes og igangsættes.
Kulturudvalget fra Grundlovsdags-udvalget på Christiania har kontaktet Sand-Hovedstaden i januar
ang. Grundlovsdagen. Jens V. Richard og Edmund er tovholder for Grundlovsdagen. Jens V. tager
kontakt til kulturudvalget.
06.: Bornholmer-udvalget oprettes og igangsættes.
Jens V. Richard og Lene er i Bornholmer-udvalget. Alle 3 deltager i er fællesmøde med Sand-land
og Hus Forbi d. 5 april.
07.: Kontorforhold og regler for brug.
Kun udvalgets medlemmer må benytte kontoret. Hvis man tager beslutninger på Sand-hovedstaden
vegne, skal man lige huske at sende et referart til Lene.

08.: Evt.
Jens V. og Ole S. arbejder videre med regnskabet 2015 og udarbejder et budget for 2016, dette
bliver fremlagt til næste bestyrelsesmøde d. 2 maj.

Ole S. og Henning stillede op til valg som suppleant til Lands-bestyrelsen
Der var hemmelig afstemning og Ole S. fik 5 stemmer, Henning fik 3 stemmer.
Ole S. valgt som suppleant til Lands-bestyrelsen.
Edmund savner opdatering på hjemmesiden. Lene beklager og fortæller at det har været svært at
finde til til oplæring.

