Udvalgsmøde SAND Storstrøm.

12.05.2021

Deltager: Linette, Mette, Robert og Tobias.
Referent: Tobias.
Ordstyrer: Alle.

Dagsorden.
1.
2.
3.
4.
5.

Suppleanter til SAND bestyrelsen.
Nyt fra SAND bestyrelse.
Plakater.
Årshjul.
Evt.

1. Suppleant til SAND Bestyrelsen.
Der er dialog i udvalget om suppleant til SAND bestyrelse, der er delte meninger i udvalget, om der
tidligere er blevet valgt en suppleant.
Der er blevet læst i tidligere referater, og der står ikke nogen steder, at der skulle være blevet valgt
en suppleant.
Robert tilbyder at tage denne rolle.
Udvalget vedtager, at Robert er suppleant til SAND bestyrelse.
2. Nyt fra SAND bestyrelsen.
Der har ikke været møde i SAND Bestyrelsen, siden sidste SAND Storstrøm møde.
3. Plakater.
SAND sekretariatet har sendt plakater til alle SAND udvalg, med det nye SAND Danmarkskort. Disse
er tiltænkt, at SAND udvalget skal ud og hænge op på væresteder og boformer.
4. Årshjul.
Lolland kommune:
Der er to nye væresteder på Lolland. Et værested i Rødby (Havnen) og et værested i Maribo
(Havnen) Obs: Mon ikke der menes Havnen i Sakskøbing, Huset i Nakskov og Kirsebærhuset i
Maribo?
Mette kontakter disse steder og aftaler, at SAND Storstrøm kommer på besøg.
Udvalget beslutter at besøge et sted i Maj måned og et i juni måned.
Guldborgsund kommune:
Det aftales at besøge Perronen i Nykøbing F i juni måned.
Det aftales at besøge Sønderskovhjemmet i juli måned.
Mette kontakter Perronen og hører om SAND Storstrøm må komme på besøg, og hvornår der
afholdes sommerfest.

Der er dialog i udvalget om, at SAND Storstrøm kunne deltage i sommerfesten, og at udvalget
kunne stille op med en bod og repræsentere SAND.
Køge kommune:
Robert undersøger, hvad udvalget kan lave i Køge kommune. Findes der væresteder eller
boformer?
Udvalget har dialog om at besøge Corona camping, der ligger i nærheden af Haslev. For at
undersøge om der evt. er brug for SAND.
Robert kontakter evt. Patrick, som har beboet på Corona camping.
Næstved Kommune:
Mette kommer fast på Marskgården og har god kontakt.
Udvalget bliver enige om at besøge Marskgården og lave en aktion, hvor der serveres hotdogs og
røde sodavand og laves reklame for SAND Storstrøm og SANDs arbejde generelt.
Mette tager kontakt med Marskgården og aftaler, at SAND Storstrøm kommer på besøg.
Cafe Håbet i Næstved har givet udtryk for at de ikke ønsker at SAND kommer og fortæller om
SAND.
5. Evt.
Tobias fortæller, at SAND Støtter op om Hus Forbi’s borgerforslag.
Mette fortæller, at der er flere beboere på Marskgården, der har givet udtryk for at kende
problemer med ikke at kunne hæve kontakter i banken. Det kunne måske være relevant at støtte
op om Hus forbi aktion i Næstved og involvere Maskgården.

