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1 Valg af referent
Tobias.
2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde i november.
Alle godkender referat fra 18.11.2021
3 Udsatterådene/Hovedbestyrelsen.
Slagelse udsatteråd.
Susanne har ikke været til udsatteråds møde siden sidst.
Udsatterådet har ikke konstitueret sig efter kommunalvalg.
Susanne har meldt til udsatterådet at hun gerne vil forsætte og Carsten forsat gerne vil være suppleant.
Roskilde udsatteråd.
Carsten har ikke hørt noget nyt fra Roskilde udsatteråd.
Carsten har sendt skrivelse til Roskilde udsatteråd og sagt at han at ønsker at forsætte som SAND
repræsentant.
Holbæk udsatteråd.
Martin kommer til at side som SAND repræsentant de næste 4 år.
Nyt fra Hovedbestyrelsen.
Carsten fortæller at Ask har fremlagt et revideret budget fra 2021.
Der blev fremlagt et forslag om at suppleanter skulle deltage i alle bestyrelsesmøder, dette forslag blev
nedstemt. Det er aftalt i bestyrelsen at suppleanter kan deltaget i bestyrelsesmøder fra til marts.
Det besluttes at Jimmi taget med Susanne til bestyrelse møde næste gang.
4 Nye Højhuse i Slagelse.
Der skal bygges højhuse.
Udvalget vil gerne undersøge om det er ejerboliger, leje, hvor mange bliver der bygget og om der er
tiltænkt udsatte og hjemløse i dette byggeprojekt.
Jimmi undersøger og indhente informationer om det nye byggeri.
5 Korsør Varmestue.
Martin fortæller at varmestuen i Korsør holder flere ugentlige lukkedage og det virket til at der ikke er
økonomi til at drive stedet. Samtidig er det ved at bliver et sted der skal rumme misbrugscenter,
socialrådgiver osv. og fjerner sig mere og mere fra en varmestue. Så de brugere der skulle have gavn af
varmestuen, gør ikke brug at stedet.
Der er blevet tager 300.000 kr. i Korsør varmestue og tilsyneladende givet til Kirkens korshær varmestue i
Skælskør.
Der er snak om at udvalget skal besøge Korsør varmestue løbende for at skabe sig et billede af stedet.

6 Herbergerne / Trivsel.
Herberget Toften har offentligt været ude og sige at de aldrig afviser. Denne udtalelse er blevet trukket
tilbage og udvalget ønsker at undersøge dette.
Udvalget har ligeledes lyst til at besøge Karlsvognen i Holbæk og Roskildehjemmet for at undersøge
hvordan beboerne har det.
7 Generalforsamling.
Det vedtages at der holdes generalforsamling onsdag d. 09.03.2022 kl. 13.
Carsten snakker med roskildehjemmet om at afholde generalforsamling hos dem.
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Valg af dirigent og referent
Valg af stemmetællere
Formandens beretning
Regnskabsaflæggelse
Godkendelse af budget
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleanter
Valg af revisor eller revisionsansvarlig
Eventuelt

Der aftales at holde et udvalgsmøde d. 08.02.2022 kl. 15.30 for at forberede generalforsamling.
Der aftales d. 08.02.2022 at lave besøg på Herberger for at gøre opmærksom på generalforsamling.
8 Indsamling af underskrifter til borgerforslag.
Aktion ang. borgerforslag i Holbæk.
Aktion ang. borgerforslag i Slagelse.
Udvalget finder dato og melder ind til mig.
9 Ansvar og forpligtelser.
Der er snak om roller, forventninger, ansvar og opbakning i et udvalg.
Martin udtrykker for at han har brug for at kunne stole på de andre udvalgsmedlemmer og at han forventer
at folk holder deres aftaler, svare på spørgsmål.
Martin/Susanne udtrykker at de har overvejet at trække sig, da det bliver for ensomt når andre
udvalgsmedlemmer ikke deltager eller tager ansvar.

10 EVT.
Tobias skal spørge de unge fra Roskilde hjemme om de vil være aktive i SAND Nordvestsjælland.

