Dagsorden SAND Hovedstaden d. 25 april 2022 kl. 15:00
deltager til mødet: ole, Mike Philip, jonas, rose Allan, Finn
afbud: Charlotte, Artur
Mødet starter med info.
Vores formand Kim Allan er desværre død han bliver bisat onsdag d. 4 maj kl 11 i vandløse kirke.
vi holder 1 minuts stilhed for kim Allan.
hvis der er nogle gerne vil give noget med i kisten så skal de give det inde på sekratiatet så vil Kim Allans
datter komme og hente det.

1.Valg af ordstyrer.
Mike vælges
2.Valg af referent.
jonas vælges
3.Valg om evt.

vi beslutter at vi vil tage 3 punkter evt. som gyldige beslutninger
4.Godkendelse af referat + Godkendelse af dagsorden.
vi godkender referatet og dagsorden med de 3 punkter under evt.
5.Nyt fra sekretariatet
der er nytårskur d.27 april billetter vil blive delt ud ved trappen op til rådhus fra 16:10 til det starter kl 16:30
Mike deltager i stedet for Kim Allan og holder tale på sands vejene.
Koefoedskolen holder sommer marked d. 15 juni kl 12-17.
Ole vil gerne deltage og står for sommer marked.
Der afholds grundlovsdag på Christiana d.5 juni kl 14-23
Philip vil gerne holde en tale på sand vejene vi finder en dag hvor han kan få hjælp til at skrive en tale.
Brian siger at han gerne vil deltage og hjælpe med at rydde op bagefter.
6.Kasserne/Mike
Mike fremlægger et buget hvor han siger at vi har brugt 6800 kr på transport hvilke er meget. Han har bedt
om at få til sendt en mere præcis oversigt over vores transportudgift. Vi tager punktet op igen næste møde.
7. 1 maj.
det plejer at være Kim Allan der tager sig af dette. Pga den korte tidsfrist vælger vi at droppe at have en
bod første maj.
8.nyt om osloturen
vi beslutter at vi gerne vil arbejde vider på. Mike vi gerne være tovholder på det og arbejder virdre på det.
9.Evt
beslutning om nye bestyrelses poster
vi beslutter at vælge nye bestyrelsesposter.
Jonas vælges som formand

Mike vælges som næstformand
Rose vælges som kasser
suppleant til sandlands
ole vælges som 1 suppleant og Phillip som anden supleandt
Charlotte tur til Bornholm.
har haft mange rejseudgifter hvor hun blandt andet et taget til Bornholm. Bestyrelses bakker op om at vi
tilbage holder udbetaling af bilag til Charlotte indtil Mike og jonas har talt med hende.
bestyrelsen giver jonas og Mike mandant til sammen med en fra sekretiatet at have en samtale med
Charlotte om hendes transport forbrug.
sekratiatet har fået at vide at hun frem over kun kan få 1 billet som skal bestilles min. 2 dage før hvis hun
ikke når sin afgang så kan hun ikke få en ny billet.
der bliver givet udtryk for at det ikke er iorden at med det store transportforbrug at man så ikke kommer til
møderne
vi vil gerne have fremlægger det arbejde hun har lavet.

Punkt til næste møde arbejdes gang og proceder for hvordan man for betalt sine udgifter.
næste møde bliver tirsdag d. 17 maj kl15:00

