Referet skrevet af Per Bonderup Søhus
D. 11/1 2011

Referat fra SAND-FYN Møde
4/1 2011 på Ågården i Odense
Ingen dagsorden modtaget.
Per Bonderup Søhus valgt til Referent.
Alle mødt undtagen Henrik (Trine ankom 5 min. senere men Ask var sidst
ankomne)
Vedrørende Suppleanter :
Kate suppleant for Allan
Peder suppleant for Per
Else Suppleant for Trine
Rene suppleant for Martin
Vedr. Dusør penge på St. Dannesbo :
Dusør pengene består, og vil fremover blive udbetalt D. 17 i hver måned mod hver 14
dags hidtil.
Vedr. Prisstigninger i kantinen på St. Dannesbo :
Det er ikke afgjort endnu og der arbejdes på sagen.
Vedr. Julehjælp :
Sand-Fyn(Ega og Allan) har uddelt 10 portioner Julehjælp i Odense kommune.
Fremover vil Sand-Fyn råde over 10 portioner som de vil uddele hvert år i December.
Der vil blive hængt opslag op om dette på boformerne senere.
Vedr. Sand-Fyn arbejde :
Der er bevilliget 100 kr. til telefon til bestyrelsens medlemmere med direkte
udbetaling på egen konto fra D. 1 /2 2011.
Der er desuden besluttet at :
Buskort refunderes med 50 % når man bor i Odense kommune(Månedskort)

Alle udgifter i forbindelse med Sand-Fyn, eller andre Sand udvalg rundt om i landet,
Sand kurser, bisidder kurser, og tillidsmands kurser refunderes.
Der kan desuden fås km penge for kørsel i egen bil og her er taksten 1.90 kr. pr. km
Meget nødtvunget kan vi tage taxa ( Når intet andet er muligt)
Økonomi/pengekasse styres fra hovedkontoret i København. (En konto til mindre
udgifter vil blive oprettet med en beholdning på ca. 1000 kr. som Sand-Fyn råder
over.)
Vedr. Bevillinger, ansøgningsskrivelser og svar derpå + overførsel af penge fra et
år til et andet sendes til Ask på hovedkontoret.
Nye i bestyrelsen kan deltage frit i diverse Sand kurser, men der skal refereres til
resten af bestyrelsen.
Retningslinier vedr. konferencer :
Deltage frit i konferencer med et deltager gebyr på max 200 kr. og rejse udgifter på
max 400 kr. Man skal dog referere tilbage til bestyrelsen (Snak sammen så vi ikke
har 4-5 afsted til de samme.)
udgifter til papir/kontorartikler/frimærker refunderes
Der er aftalt at der bliver lavet en startpakke til alle i bestyrelsen med kontor ting +
frimærker.
Retningslinier for rejser.
Personlig forplejning ved rejser/togrejser :
Alm. mad 200 kr. (ingen sprut og tobak)
Morgenmad 60 kr. (Ingen sprut og tobak)
Forfriskninger i forbindelse med rejser op til 30 kr.
Der er informeret om udsmidninger fra Ågården i forbindelse med Nytårsaften.
Presseansvarlige vil det første halve år være formand/næstformand(Ega/Allan)

OBS. Tjek kursusplan D. 17/1 og husk til meldning 31/1 kl. 00.01
Vigtigt hvis du vil være sikker på at deltage!.

Næste møde er 8/2 kl. 13.00 på St. Dannesbo

