SAND Hovedstaden bestyrelsesmøde d. 27/05-21 kl 16-19
Deltagere: Herman, Charlotte, Ole B, Jonas og Tobias.
Referent: Tobias.
Ordstyring: Alle.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

årshjul (Tobias)
visioner for 2021 (sætte ord på visioner til hjemmesiden (Tobias)
grundlovsdag på sundholmen 5 juni 2021
§18 Kbh. kommune
telefoner og computer (jonas)
datoer for næste udvalgsmøde
evt.

Referat:
1. Årshjul.
Tobias foreslår en lille arbejdsgruppe, der mødes to gange og laver et årshjul, så udvalget kan
besøge de forskellige kommuner, der har givet § 18 midler.
Årshjuls arbejdsgruppe består af:
Jonas
Ole
Charlotte
Det aftales at arbejdsgruppen mødes torsdag d. 03.06 kl.10.
Jonas kommer med forslag om, at udvalget kunne besøge herberger og have dialog om, hvad de
tænker, der er vigtigt i forhold til det kommende kommunalvalg.

2. Visioner til hjemmeside, kommer måske ud af arbejdet med årshjul.
3. Grundlovsdag på sundholmen 5. juni 2021.
Tobias informerer om arrangementet grundlovsdag på Sundholm, og hvad der forgår.
Der er en politisk debat, der har to emner: Maskinhallens fremtid og Sundholmsholms fremtid.
Allan Birk skal være repræsentant for SAND i denne debat.
Der er dialog i udvalget om Sundholm, og der snakkes om fremtiden for Maskinhallen.
Tobias opfordrer SAND Hovedstaden til, at der skal arbejdes på Sundholm.
4. §18 Kbh. kommune
Tobias og Jonas oplyser, at der er blevet søgt §18 midler hos Københavns kommune, 94.000 kr. til
2022.

8. Telefoner og computere.
Jonas oplyser, at han har undersøgt telefonabonnementet og har brug for udvalgets samtykke på,
at det er OK, at han opsiger aftalerne.
Alle i udvalget er enige om at aftalerne skal stoppes.
Jonas skal i kontakt med David for at høre, om han stadig bruger telefonen.
Længere snak om manglerne ved computerne, og computer der mangler.
Alle computer skal efter ses af It-mand.

9. Dato for næste udvalgsmøde.
Onsdag d.09.06.2021. kl. 16.

10. Evt.
Daniel bringer på banen, at der er vaccine udfordringer, da man ønsker at udsatte skal møde op til
andet stik andre steder, end hvor de fik første stik.
Udvalget bliver enige om, at Daniel skal involvere Ask i denne snak og se, om der skal komme en
udmelding fra SAND.
Sus fra Saxenhøj kommer på Sundholm d. 22.06 kl. 13 til 16 med 6 ansatte, og vil gerne mødes med
SAND Hovedstaden og snakke om brugerinddragelse.
Ole B, Charlotte og Jonas melder sig til at komme denne dag.
Ole fortæller om mændenes hjem, og at der er store chancer for, at Solterrasserne kommer til at
bestå, efter mændenes hjem er færdig renoveret.

