Referat af bestyrelsesmøde den 23. juni 2008
SAND – Hovedstaden
Til stede:
• Jens Vestergård, Ole Svendsen, Niels Elbrønd, Carsten Sørensen og Stig
Badentorph
Fraværende:
• Steen Søderquist og Jerry
Afbud:
• Jesper Hein
DAGSORDEN
1 Dirigent.
• Carsten Sørensen
2 Godkendelse af referat.
• Bestyrelsesmøde 27. maj 2008. Referatet godkendt
3 Formanden informerer.
• Formanden var fraværende uden afbud. Formandens fravær diskuteret. Er
nu udeblevet fra 4 møder uden afbud.
• I stedet informerede Carsten Sørensen:
• Der har været møde med Frederiksberg. Kommune, vedrørende
udsatteråd. Kommer sikkert ikke igennem grundet konservativ modstand.
• Møde med Kuben. Er sendt i udvalg. Nærmere følger
• Carsten til møde med next stop job. 2 møder afholdt. Nærmere følger.
• Kbh. kommune har nedsat et speciale udvalg der tager sig af tunge
personer, som vi er i dialog med. Der er skred i sagerne, og det forventes
at komme i gang efter sommeren.
• Ole har været til møde i Kbh. kommune tilsynsgruppe. Der var kommet 17
høringssvar.
4 Udvalgene informerer.
• Trekanten Holder generalforsamling i overmorgen.
• Den 4 til 7/8 tager bestyrelsen plus Ask, på besøg i Finland.
• Stig kom med uddrag fra bestyrelsesmødet. Her havde man specielt
diskuteret problemet med at folk møder berusede op ved offentlige møder.
De pågældende for et brev fra Formanden
• Der har været møde i Hjemløses boligselskab. Ingen mødte.
• Skæve huse har netop holdt møde, og planlægger en besøgsrunde i
Jylland i September.
5 Kontoret informerer.
• Lejeaftale indgået med huset direkte. Herefter er det forbudt at benytte
toilettet på 1.ste sal. Protest over at kun en person får nøgle. Tages op
med Stig i huset. Betaling fra 1/1-09.

Carsten skal til møde i dag, vedrørende forlængelse af Carstens aftale
med jobtræning. Ny udløbsdato er14/10 hvis han opnår forlængelse.
Sandudvalgsmøde/Sommerstævne 23. august eller 6. september.
• Carsten har talt med ombold. Afholdes på Frederiksberg. Prøver med
datoen 6/9. Carsten kører videre med sagen.
Diskussion om nye suppleanter til bestyrelsen og eller ekstraordinær
generalforsamling.
• Brev skrives til Jesper og Steen og Jerry vedrørende deres manglende
deltagelse i bestyrelsesarbejdet.
• Det er enstemmigt besluttet, at vi inddrager Jørn Jørgensen og Per
Ernstsen, i bestyrelsesarbejdet. Dog uden stemmeret.
Gennemgang af udvalgsoversigt og eventuelle ændringer i udvalg.
• Grundet omlægningen i udvalg, og mulig omrokering i bestyrelsen tages
punktet op næste gang.
Eventuelt.
• Jens vil gerne have regnskab. Fremlægges på næste møde.
• Carsten efterlyser flere besøg på kontoret. Tømme dueslag.
•
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10 De næste bestyrelsesmøder. 11/8 og 15/9
PBV
Stig Badentorph
Sekretær
6/7-2008

