Referat fra bestyrelsesmøde 26.april 2011
Afholdt på Ågården start kl. 14.00
Tilstede:EGA, Per,Allan,Kate,Trine
Afbud: Martin, Peder Fravær: Hentik, Else, Rene
Ega fremlægger dagsorden, Referent:Trine,
Konstateres at mødet er beslutningsdygtig, da vi er flere end 3.
1. Hovedbestyrelsen seminar
afholdt i Marbæk, hvor Ega og Per deltog fra Sand fyn, da Ega, og Per er i
hovedbestyrelsen nu.
På seminariet henstillede hovedbestyrelsen at udvalgene benytter den tildelte
plads i kommunen i Udsatterådet, og derfor skal sand fyn, have ændret
”holdopstilling”.
Det blev præciseret at De aktive kvinder i Sand Fyn og kvindegruppen,
økonomiske skal trække på Kvindegruppens konti.økonomi.
Seminariet lavede en målsætning til Sandudvalgene,
at alle Sandudvalg, skal arbejde på at komme i medierne 4 gange på et år.
Sandfyn, ..(Ega) har en bevilling stående til udenlandsbesøg, og derfor ekstra
medlem når Internationalt Udvalg tager på arbejde i udlandet.
2. Udsatterådet
Sand fyns plads i Udsatterådet skal udnyttes.
Per valgt som nyt medlem, Trine suppleant (begge bosiddende Odense).
Suppleanten deltager ikke men holdes orienteret
2.omskiftninger
Trine sekretær, udsender referatet til bestyrelsesmedlemmerne til mailadresser
på sand fyns hjemmeside.
Samtidig er der et internt og et Officielt referat det der bliver lagt ud på nettet,
og hvor personfølsomme ting er fjernet.
3. Projekter
Lige nu har Sandfyn to projekter under udvikling.

a. Det såkaldte Heste-projekt,
Projekt for unge under 25 år. Projektbeskrivelse til næste møde.
b. Social-bus-projektet på Fyn. Projektbeskrivelse til næste møde.
4. kommunernes rapport ang. § 18-midler.
Fra Svendborg fik alle tilstedeværende Svendborg kommunes Hæfte:
”Udmøntning af politik for socialt udsatte borgere 2009-2010”.
EGA deltager 24/5-11 i et dialog-møde med Nordfyns kommune, om hvordan
vægtes midlerne.
EGA deltager 8/5-11 i formandsmøde med Peter Rahbæk-Social Rådmand,
Odense, om udvidelse af samarbejde.
5. Arbejdsemner.
Vi skal som medlemmer af Sandudvalget, holde regnskab med vort forbrug af
tid,
6. Personsager.
Emnet fra sidste møde har fået tilknyttet en studerende social-pædagog som
støtteperson.
Evt.
Temadag hvem deltager fordeling af pladser ..Alle kvinder deltager som medlem
af kvindegruppen, så Martin, Per, og Ega deltager fra Sandfyn. Peder som
beboer fra Ågården.
Brugernes basar 24/8-11
Ideer meget velkommen, evt. noget fra de to projekter Hesteprojektet, og Socialbussen.
Sandfyn deltager med Opstilling 23/8-11.
Næste møde i Sandfyn bestyrelsen
Lige efter temadagene d. 17/5 kl. 14.00 på Ågården
Der er bestilt lokale og fortæring, besked til Trine fra Ågården hvis ændringer.
Med venlig hilsen Trine
	
  

