SAND Hovedstaden

25.12.2021

Deltager: Herman, Jan, Brian, Charlotte, Kim, Tobias.
Ole har meldt afbud.
Jonas deltager ikke grundet praktik.
Gæst: Line.

Dagsorden.
1. Valg af referent.
Tobias vælges til referent.
2. Valg af ordstyrer.
Herman vælges til ordstyrer.
3. Hvordan gik Hjemløsedagen.
Der er generelt gode oplevelser fra dagen. Det udtrykkes, at det var den bedste hjemløsedag i
mange år, og det var dejligt med al den gode musik.
Herman har dagen før været i kontakt med lydmand og løst udfordringer med denne. Der er et par
detaljer, der skal tages med til Hjemløsedagen’s forenings evaluerings møde.
Nogen i udvalget ønsker bedre forberedelse ift. indkøb af slik, smøger o.l. så dette handles inden
dagen.
4. Århus (Hvad kommer der til at ske).
Vi ved ikke hvad emnet handler om.
Jonas har lavet dagsorden og ingen ved, hvad dette emne omhandler.

5. Evt.
•

Kim påtaler, at efter kommunalvalget skulle udvalget tage fat i at arbejde på Kommunernes
Landsforening, ift. bedre kommuner.

•

Tobias informerer om, at Københavns Kommune har bevilliget 52.000 kr. i §18 midler til
brug i 2022. Kim Allan skriver under på udbetalingsblanket, som ligeledes skal underskrives
af udvalgets revisor.

•

Tobias informerer om, at nu kan man læse SANDs borgerforslag på borgerforslag.dk.
Forslaget hedder Hjemløse ud af jobcenteret. (ID: FT-09125).

•

Kim fortæller, at der kommer en valgbus på Sundholm d. 09, 10 eller 12. november ?
Udvalget inviterer valgbussen til fredag d. 12.09 til 10.30.
Det aftales, at udvalget møder talstærkt op kl. 08.30. Hvor udvalget vil dele morgenmad og
smøger ud, snakke og opfordre Sundholms brugere til at stemme i valgbussen.
Borgerforslag materiale.

Kim Allan snakker med Natcafe´s køkken om at lave morgenmad på dagen og
beskæftigelsen om borde, stole o.l.

•

Kim: d. 03.11.2021 i Findsens have inviterer Udsatterådet til VÆLGERMØDE og gratis pølser
kl. 17.30 til 19 på Christian Paulsens vej 32-36.

•

Charlotte efterspørger at der bliver købt kontorartikler til SAND Hovedstadens kontor?
Charlotte får af udvalget ansvar for at købe de kontorartikler ind, der mangler på kontoret.

•

Dato for næste møde d. 24.11.2021 kl.15.

