Referat af bestyrelesmøde mandag den 2. februar 2015 for SAND Hovedstaden.

Tilstede : Steen, Kenneth, Rie, Lene, Edmund, Ole S
Afbud

Tilhører Jesper

: Jens V, Niels, Ole B

Fravær : Aksel

Steen blev valgt til ordstyrer og Rie tog referat.
Referat af Jan. 2015 blev godkendt.
Formanden :
Det er nu meget kritisabelt at vores refarater endnu ikke er skrevet – Det blev besluttet, at de skal være
Bestyrelsen i hænde senest den 9. februar – ellers bliver det betragtet som tillidsbrud udtalte
Formanden.
Projektet med Anberdeen om et ungdomshus er inde i beslutningsfase, hvor organisationerne inkl.
SAND Hovedstaden ikke kan komitte sig til. Vi afventer et nyt udspil fra projektledelsen.
Vi er blevet kontaktet af Kalundborg Gymnasium som står for et arrangement med MF Rasmus
Langhoff. Steen skal holde foredrag om fri hash / hjemløshed.
Reservering af lokale på Sundholm sørger Edmund for.
Vi kan forvente at SAND Nordsjælland henvender sig med ønske om hjælp da medlemsantallet af
bestyrelsen halter og deraf selvfølgeligt manglende aktiviteter.
Kasserer :
Årsregnskabet 2014 er på vej og forventes færdigt om 14. dage. Det vil blive sendt til bestyrelses
medlemmerne inden vores generalforsamling.
Vedsendte buget med årshjul for 2015 blev godkendt. Budgettet viser et underskud og vil derfor
revurderes når ½ årsregnskabet foreligger. Der ligges vægt på at ansøge om donationer fra fonde.
Edmund låner årsbogen fra 2015 med overslag over fonde på Hovedbiblioteket.
Der blevet bestilt tøj til bestyrelsen som blev vedtaget sidste år.

Sekretær :

Frederiksberg Kommune har lavet en samarbejds skabelses pulje. Kommunen ønsker der bliver skabt
relationer mellem erhverslivet og foreningslivet om nye tiltag. Puljen er på Kr. 450.000,00
Vi afholder møde mandag den 9. februar for at komme med foreslag til nye tiltag !
Der har mellem 4 personer fra Udsatterådet i Københavns Kommune været møde om et informations
materiale : titel 10 Gode Råd.
Det bliver også uddybet i mødet den 9. februar.
Forslag til Landsorganisationen ændringer af hovedbestyrelsen sendes til bestyrelsen af Steen R.
Vi drøfter også dette den 9. februar.
Fra Medlemmer
Lene har været til møde i Gladsaxe Kommune vedr.: en hjemløsestrategi – referat bliver fremsendt.
Lene er i øvrigt bisidder for en ung mand i Gladsaxe og det forløber godt.
Lene blev valgt til at være suppleant for Jens V som har ” konsultation ” i Hus Forbi på onsdage.
Edmund laver skabeloner f.eks. til plakat til boformer, hvor vi kommer på besøg.
Nyt fra udvalg.
Fra Boformsgruppen berettetede Rie om besøg på Blå Kors i Tåstrup som forløb utroligt godt.
Beboerne er glade og samarbejdet med ledelsen fungerer.
Steen og Rie fortsætter med besøg på Solvang. Der har igen været tumult derude ( uro, stoffer , politi )
3 unge er vidrevisiteret pga. af uroligheder og stoffer.
Rene fra Sekreteriatet er i øvrigt informeret og forventer at ” kigge ” på Solvang i foråret.
Lene har arrangeret boformsbesøg tirsdag den 10 marts på Tornhøjgård.
Da Rie har været alene i Boforms udvalgte meldte Jesper, Kenneth og Edmund under fanerne :o)
Vi besluttede at målet er 2 – 3 boformsbesøg om måneden – og at hvert boform altid har en
kontaktperson fra bestyrelsen.
Der var bred enighed om, at banko spil altid får flere beboer til at møde op til vores besøg og at vi
fortsætter med eventen.
Det blev endvidere besluttet at vi vælger medlemmer til øvrige udvalg efter Generalforsamlingen.
Besøg af Torben fra Sundholm
Vi er gået i et tættere samarbejde på Sundholm. Vi aftalte om deltagelse i Fastelavn på Sundholm den
16. februar . Ole forespørger om Hjemløse Koret kan stille op. Det blev indvidere aftalt at Ole laver
sanghæfter så deltagerene kan synge med.
Edmund blev valgt som koordinator til Fastelavn arrangementet.
Vi talte også om sommerfesten, hvor vi har afsat midler til at deltage.
Torben vil deltage i vores møde mandag den 9. og der komme med flere informationer.

Generalforsamlingen
Edmund har lavet indbydelse i plakat og er i skrivende stund udsendt til boformer og væresteder.
Ole S. sørger stemmesedler med linier til 11. medlemmer og 11 sublanter og for bestilling af
smørrebrød.
Steen R checker projektor som skal bruges til visning af årsregnskabet.
Edmund og Kenneth sætter skiltning op på dagen.
Vi mødes alle på kontoret kl. 09.00 tirsdag den 24. februar.
Vi takkede af for mødet med enighed om, at man altid på mail til Hovedstaden informerer ens
aktiviteter som bestyrelsesmedlem.
Glostrup den 8. februar / Rie

