Udvalgsmøde SAND Hovedstaden
Deltagere: Herman, Kim Allan, Jonas, Arthur og Daniel.
Referent: Tobias B. Hansen.
Ordstyrer: Jonas.

20.04.2021

Dagsorden til Udvalgsmøde d. 20.04.2021.
-Indsupplering af Kim Allan.
-Udvalget konstituerer sig.
-Facebook. Besøg af Sofie fra sekretariatet.
-Christina Strauss er I Kbh. d. 17. maj og vil gerne besøge SAND Hovedstaden.
-Corona. Daniel Høybye.
-Årshjul/snak om puljemidler. Tobias.
-Bisiddercyklen. Tobias.
-Bisidder. Daniel Høybye.
-Grundlovsdag 5. juli. Kim Allan.
-5.000.000 kr. til underholdningsindustrien. Kim Allan.

1/ Indsupplering af Kim Allan.
Det er et enigt udvalg, der stemmer Kim Allan ind i SAND Hovedstaden.
2/ 5.000.000 kr. til underholdningsindustrien. Kim Allan.
Kim Allan fortæller om tankerne bag de tildelte 5.000.000 kr.
Pengene er tiltænkt underholdsindustrien og skal bruges i hele landet.
Der er dialog i udvalget om ideer til, hvorledes pengene kan bruges og ramme flest muligt hjemløse.
Det besluttes, at alle tænker over det til næste møde, og at det kommer på dagsorden.
Arthur kommer med en idé, der går ud på at leje busser, køre ud og se noget f.eks. Planetarium, Dyrehaven,
ZOO o.l., spise/hygge og evt. live musik og hjem igen.
Dette kunne være med fokus på herberger.
3/ Facebook. Besøg af Sofie fra sekretariatet.
Administrator på Facebook.
Det er Asbjørn der er administrator. Udvalget skal kontakte Asbjørn og bede om, at han melder sig fra som
administrator, så en anden kan komme på.
Arthur bliver spurgt, om han ønsker denne rolle.
Arthur vil gerne have rollen og har erfaring.
Udvalget bliver enig om, at Arthur bliver administrator.
Arthur kontakter Asbjørn ift. at han ikke længere skal være administrator.
Sofie opfordrer til, at Facebook bruges til emner om hjemløshed og ikke alle mulige blandede emner.
Sofie opfordrer til, at Facebook skal være en levende side, og udvalget skal huske at lægge billeder fra
aktiviteter op.
Sofie opfordrer til, at der skal være fokus på tonen, og det skal være en ordentlig tone.
Udvalget bliver enige om, at Facebook kan bruges til at invitere til udvalgsmøder ved at lægge dagsorden
o.l. på Facebook.

Sofie tilbyder at opdaterer SAND Hovedstaden hjemmeside og gøre den lidt frisk.
Udvalget tager imod dette tilbud.
SAND Hovedstaden har også en SAND Hovedstadens Bestyrelse Facebook, som blev lavet til at bestyrelsen
kunne snakke sammen på denne.
Der er dialog i udvalget (skal denne lukkes)?
Udvalget beslutter at beholde den midlertidigt og sideløbende lave en Messenger, som kan bruges til intern
dialog værktøj og måske på sigt lukke SAND Hovedstadens Bestyrelse Facebook.
Arthur og Kim Allan beslutter at mødes en uge før næste udvalgsmøde og arbejde med dagsordenen og
lægge den på Facebook og invitere herberger.
4/ Udvalget konstituerer sig.
Jonas tilbyder at stille op som formand og udtrykker, at det bliver med fokus på at dele opgaver ud til de
andre i udvalget.
Kim spørger, om Arthur ønsker at stille op, da Arthur tidligere har stille op.
Arthur udtrykker, at han ikke længere ønsker at stille op.
Kim Allan tilbyder sig som formand, men husker alle på, at han måske flytter fra byen på sigt.
Kim Allan udtrykker, at hvis han skal stå frem i medierne, vil han helst stå der som formand.
Jonas udtrykker ønske om en kasserer.
Udvalget har dialog om dette.
Der er ingen af de tilstedeværende, der ønsker at være kasserer, og udvalget må spørge de resterende
medlemmer til kommende møde.
SAND Hovedstaden konstituerer sig følgende.
Et enigt udvalg beslutter:
Formand: Jonas Laursen.
Næstformand: Kim Allan.
5/ Corona. Daniel Høybye.
Daniel fortæller følgende:
Der er opstået en situation hvor hjemmehjælp, hjemmevejleder kan fravælge at hjælpe borgere, hvis disse
ikke er/kan/vil vaccineres.
Udvalget har dialog om dette dilemma.
Udvalget bliver enige om, at Daniel skal komme med de konkrete sager, så de kan gives til Sara og Ask, så
de kan kigge på disse og komme med et udspil, som udvalget kan arbejde med.
6/ Bisidder. Daniel Høybye.
Daniel fortæller:
Efter at samfundet er begyndt at åbne igen, bliver hjemløse kontaktet af jobcentret, i stedet for af deres
sagsbehandler, og deres sag genoptages. Så dermed bliver de sat tilbage i systemet.
Systemet udtrykker, at fordi folk ikke har været til samtale med deres sagsbehandler pga. Corona, har de
ikke passet deres samtaler, og derfor bliver de sendt tilbage til jobcentret.

Daniel har været bisidder i 3 af disse sager.
Hus Forbi har skrevet en artikel ang. dette i sidste nummer.
Der er dialog om dette i udvalget.
Udvalget bliver enige om, at Arthur læser Hus Forbi artiklen ang. emnet, og hvis dette er relevant, laver en
lille artikel til Facebook og linker over til Hus Forbi.
7/ Bisiddercyklen. Tobias.
Tobias fortæller om det nye koncept med en cykel, der står på faste pladser i byen, og der tilbydes
bisidning.
SAND Hovedstaden skal være med til at passe denne cykel sammen med bisidderkorpset.
Bisiddercyklen skal være med til at skabe reklame for SAND og medvirke til at rekruttere nye frivillige, samt
få historier og sager ind til SAND.
Udvalget taget godt imod ideen og vil gerne arbejde med.
Daniel kommer med ideen om, at cyklen kunne være repræsenteret på natherberger.
8/Christina Strauss er I Kbh. d. 17. maj og vil gerne besøge SAND Hovedstaden.
Udvalget vil gerne mødes med Christina og evt. spise mad sammen.
Tobias aftaler med Christina.

9/Evt.
• Klaus (tidligere formand)
Tobias informerer om opfølgende samtale med Klaus (tidligere formand).
Tobias har kontaktet Klaus for at høre, hvorledes han har det efter sin fratrædelse. Samt formidle at hvis
Klaus har brug for SAND, står vi også til hans rådighed.
Tobias fortæller, at Klaus udtrykker at han er OK, at han undres over forløbet, og at han måske var trådt ind
i en forening, han ikke helt forstod, samt at han kommer fra en mere økonomisk verden, og der er
arbejdsgangene anderledes.
• Helena
Tobias informerer om forsøg på samtale med Helena.
Tobias har ikke kunne komme i kontakt med Helena pr. tlf.
Tobias er blevet kontaktet af Gang i Gaden (Settlementet) og blevet bedt om ikke at kontakte Helena pr. tlf.
men kun skrive mail til Helena. Helena har sygemeldt sig, og Tobias har skrevet dette på udvalgets side
under medlemmer.
• Nyt referat
Tobias har udfærdiget et nyt referat fra sidste udvalgsmøde pga. formuleringer, der er blevet påpeget som
”for” personlige. Det er blevet besluttet fra sekretariatet, at vi fremover arbejder med beslutningsreferater.
-udvalget husker hinanden på, at referatet skal godkendes inden det lægges på hjemmesiden.
-Det vedtages, at referat sendes ud til SAND Hovedstaden, og at der er 7 dage til at komme med respons.
Hvis der ikke kommer kommentarer ind, er referatet godkendt efter 7 dage.
• Suppleant til SAND Bestyrelsen.
Udvalget har tidligere valgt Arthur og Charlotte.

•

Daniel bringer på banen
at der mangler en samtale om hvorledes udvalget i fremtiden undgår at
en ny person/formand e.l. ikke tager store beslutninger uden om udvalget.
Udvalget har dialog om, at lave en flyer til nye medlemmer i udvalget.

•

Udvalget beslutter at næste møde er d. 03.05.2021. kl. 16 til 18.

Dagsorden til næste møde.
-Årshjul/snak om puljemidler. Tobias.
-Vi mangler en kasserer. Udvalg.
-Hvor skal bisidderne stå? Tobias.
-Grundlovsdag 5. juni. Kim Allan.
-Flyer til nye medlemmer i bestyrelse.
-Tag billede af samlet bestyrelse.
-5.000.000 kr. til underholdningsindustrien.

