Referat af bestyrelsesmøde 23 marts 2015
SAND Nordsjælland.

Til stede: Henrik, Gitte, Susanne, Henrik, Astrid
Ikke til stede: Kim Würtz, Brian Horst, Brian Larsen
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Konstituering af ny bestyrelse
3. Repræsentanter til hovedbestyrelsen
4. Paragraf 18 ansøgning til Hillerød
5. Evt. Ris/Ros
Ad.1
Referatet fra sidste møde blev godkendt.
Ad.2
Brian Horst Kim Würtz er valgt for en 2 årig periode og sidder derfor i bestyrelsen
endnu et år. Det er uvist, i hvor stort et omfang, de ønsker at deltage i
bestyrelsesarbejdet. Da de er valgt af generalforsamlingen indgår de derfor som
menige bestyrelsesmedlemmer.
Astrid er i overensstemmelse med vedtægterne blevet inkluderet af bestyrelsen.
Den nye bestyrelse ser herefter således ud:
Formand Astrid Nolsøe Wielandt, adda67.aw@gmail.com Tlf. 41 15 96 93
Næstformand Birgitte Schneidelbach, schneidelbach@mail.dk, Tlf.
Henrik Pedersen: Kasserer, henspedersen@hotmail.com, Tlf. 81715637
Bestyrelsesmedlem: Susanne, bindeled mellem Skansegården og SAND
Nordsjælland, sanne44@live.dk, Tlf 22906388
Bestyrelsesmedlem og unge ambassadør: Brian Larsen, brian1971@gmail.com
Bestyrelsesmedlem: Brian Horst, slagter170565@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem: Kim Würtz, kim_wurtz@hotmail.com, tlf 26 50 33 22
Ad 3. Repræsentanter til hovedbestyrelsen.
Ingen ønsker at opstille til landsformand
Astrid opstiller til hovedbestyrelsen.

4. Rene har allerede udfyldt et foreløbig eksemplar af en paragraf 18 ansøgning. Vi
omformulerer ansøgningen således, at vi helt konkret ansøger om tilskud til et nyt
sted for hjemløse, hvor der kan drikkes. Det er uhensigtsmæssigt, at "Palmehaven"
ligger så tæt på Skansegården, fordi Skansegården både er en boform, men også et
behandlingssted. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt, at der forekommer aktivt
misbrug så tæt på Skansegården.
Astrid vælges til tovholder på paragraf 18 ansøgningen. René har sendt udkastet
rundt til alle bestyrelsesmedlemmer. Kommentarer til ansøgningen skal være Astrid
i hænde ved næste bestyrelsesmøde,.
5. Astrid har et ønske om at få inddraget de øvrige bosteder i området i større grad.
Vi aftaler derfor at lægge de næste bestyrelsesmøder ud til de øvrige bosteder,
første gang den 27 april på Humlegården. René sørger for at kontakte dem for et
mødelokale.
René fortæller at han, i samarbejde med DR2 er ved at lave en række programmer
om unge og hjemløshed. Vi glæder os til at følge disse udsendelser.
Henrik har modtaget invitation fra Nina Høeg om gratis koncert på Klaverfabrikken i
Hillerød. Koncerten finder sted den 30 pril. Henrik tænker at der kan blive plads til
20-30 deltagere og vil gerne selv fungere som tovholder.
René efterlyser flere frivillige til bisidderfunktionen. Astrid og Birgitte melder sig
under fanerne. Astrid har allerede tilmeldt sig et bisidderkursus den 18-19 april, men
kurset er overtegnet og hun står derfor på venteliste.
Astrid roser bestyrelsen for fordelingen af kønnene. Rart at se så mange kvinder.
Tak for god ro og orden.
Næste bestyrelsesmøde bliver den 27 april på Humlegården.

Referent: Astrid Nolsøe Wielandt.

