Dagsorden sand hovedstaden bestyrelsesmøde d.2. august kl. 16:00
Punkter til dagsorden.
Deltager: Kim Allan, Herman, Ole, Jonas, Charlotte og Brian Døssing.
1. Valg af ordstyrer.
Jonas vælges som ordstyrer.
2. Valg af referent
Tobias vælges til referent.
3. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendes af alle, med de ændringer der er under evt.
4. Møde strukturen.
Jonas italesætter, at der ved sidste møde var en dårlig tone. Samt at flere kom for sent.
Ligeledes bliver det italesat, at man skal huske at være opmærksom på, om ens tilstand er
passende til at være mødedeltager og bidrage til en konstruktiv dialog.
Der bliver italesat, at der er en enkelt i udvalget, der har en særlig dårlig tone over for b.la.
kvinder og generelt en hård tone, og det ønskes at tonen er ordentlig, samt at udvalget
møder til tiden.
Det italesættes at ordstyreren styrer tonen i rummet og sætter tydeligere grænser.
De tilstedeværende bliver enige om, at Kim Allan snakker med Daniel, om hvordan man
kommer ind til møde og øver sig i at høre, når andre snakker.
Udvalget beslutter, at der skal være en ordentlig tone, ikke nogen nedværdigende tale og
deltagerne i udvalget skal tage ansvar for, om deres tilstand er passende til at afholde et
konstruktivt møde.
Fremover holdes der møde kl. 12, hvor udvalget starter med at spise sammen.
Fremover bliver der holdt møde sidste mandag i måneden.

5. Herberger (Chalotte)
Charlotte spørger/italesætter om SAND vil arbejde for bedre forhold på Herberger.
Charlotte erfarer, at alle typer af mennesker bliver anbragt på herberger og det giver store
udfordringer.
Charlotte ønsker/italesætter, at man skulle dele målgrupper op. Så misbruger kommer på
deres sted. Psykisk syge på deres sted osv.

Udvalget har dialog om dette emne, og det bliver fortalt, at hvis der er problemer på
herberget, skal man klage til herberget.
SAND har og går ind i mange forskellige sager og går b.la. også ind i sager på herberger.
Udvalget opfordrer Charlotte til at klare over de hændelser hun oplever på sit herberg og
hvis det ikke hjælper, skal/kan Charlotte komme til SAND og få hjælp.
6. Opsamling på herbergs besøg (hvad var godt hvad var skidt og hvad skal vi gøre
anderledes næste gang)
Der er snak i udvalget om besøget på Lærkehøj.
En af de store udfordringer var, at der ikke rigtig var nogle beboere til spisning, hvor
udvalget deltog. Men der blev dog skabt kontakt til en enkelt beboer, som udviste stor
interesse i SAND. Denne er dog ikke dukket op til dagens møde, selv om der blev sendt
invitation til dagens møde.
Det var meget positiv kontakt til personalet, og udvalget blev godt taget imod.
7. Planlægning for næste herbergs besøg.
Udvalget snakker om at besøge og deltage i Overførstergården’s fødselsdag d. 20.08.2021.
Udvalget bliver enige om at besøge Overførstergården d. 25.08.2021 kl. 17.30.
Jonas tager kontakt til Overførstegården, sender plakat afsted.

8. Computerne (snak om regler for computer og evt. køb af nye computer)
Udvalget bliver enige om, at Ricky kigger på computer, så udvalget får et overblik.
Tobias fortæller, at Arthur har opdateret computer, og udvalget skulle snakke med Arthur
om, hvilke computere, han ser, vil have gavn af et eftersyn.
Der er dialog om, at Jonas læser og svarer på mails. Dialog handler om, at andre i udvalget
gerne vil kunne læse og svare på mails.
Det bliver vedtaget at Jonas fortsat varetager at være den, der svarer på mails. Koden til
mail konto er tilgængelig på SAND Hovedstaden kontor.
9. Evt.
Indsupplering af Ulrik.
Dialog om Ulrik i udvalget.
Udvalget vedtager, at Ulrik er velkommen til møder.

§18 Frederiksberg.
Herman og Tobias, gennemlæser §18 ansøgning til Frederiksberg.
Frivillighedens dag. (Charlotte).
Emne til næste møde.
Politik op til kommunalvalg. (Kim Allan)
Frederiksberg udsatteråd/rådhus vil lave politisk dialog/debat op til kommunalvalg.
Udvalget vil gerne involvere sig.
Udvalget vil gerne ses og de kan være katalysator for at få politikere fra Københavns
kommune til Frederiksberg.
Emne til næste møde.
Mødestruktur (Herman)
Herman opfordrer til mere mødestruktur og sætter man et punkt på dagsorden må der
gerne sættes tid på.

Næste møde er mandag d. 30.08.2021.

