Bestyrelsesmøde SAND Hovedstaden mandag 5. november 18 på Sundholmsvej 34 st. mf kl. 10.30
Til stede: Ulrik, Ivalo, Lotte, David
Afbud fra: Kim Allan, Asbjørn, Pia, Torben
Ikke til stede: Daniel & Kim Bækmand
Gæster: Karl, Susanne Olsen
Bestyrelsesmøde SAND Hovedstaden mandag 12. november 18 på Sundholmsvej 34 st. mf kl. 10.30
Til stede: Kim Allan, Torben, Lotte, Asbjørn, Daniel
Afbud fra:
Ikke til stede: Ulrik, Ivalo, David, Pia
Gæster: Karl, Herman (fra kolligiet på Gl. Køge Landevej)
Dagsorden:
1. Formanden byder velkommen: Formanden bød velkommen.
2. Konstatering af beslutningsdygtighed: ja.
3. Valg af referent: René Nielsen fra sekretariatet vælges (5/11), og Asbjørn vælges (12/11).
4. Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt.
5. Godkendelse af referat: Referatet fra 1.oktober godkendes.
6. Sekretariatet info. René fortæller at, der snart er møde i socialministeriet omkring at
omkostningseffektivisere herbergsområdet. René og Ole Skou vil deltage i mødet og vi tænker at KL
vil pille ved selvhenvenderprincippet og gerne vil have ret til at udskrive borgere efter 3 måneder
og derudover vil de måske pille ved den statslige refusion. René og Ole vil fortælle hvordan mødet
er gået, når vi ved mere. Derudover har René skrevet til samtlige forsorgshjem og bedt dem om at
sende husorden/velkomstbrev. Vi skal bedre overblik på vores hjemmeside ang. om man fx må
have hund eller aktivt misbrug. Derudover har vi netop afholdt bisidderkursus. Hjemmesiden for
sjællandske bisiddere er nu opdateret og som man kan se, er vi faktisk ret mange bisidddere i
Hovedstaden. I morgen bliver der holdt BisidderKorps møde på Sundholm. Man kan dukke op hvis
man har behov for bisidning. Bisidderne er netop opdateret på vores hjemmeside.
http://www.sandudvalg.dk/side/find-en-bisidder
René beretter, at vil vil bestille gear til Bisidderkorps. Fx en mappe, notesbog, kasket mv.
Susanne anbefaler at vi på næste kurus får indsigt i hvilke beføjelser en sagsbehandler, pædagog
eller socialrådgiver har!
7. Hjemløsedagen. Ulrik fortæller at han har hørt fra en gut at han syntes at det var fedt at deltage i et
fællesskab som gør opmærksom på at der findes fattigdom og hjemløse i Danmark. Dog var der en
god del af ”den almene befolkning” der nappede en masse tøj fra uddelingsposterne. Ingen af de
tilstedeværende medlemmer har været med til at planlægge Hjemløsedagen og derfor kan vi ikke
evaluere på dagen.

8. Socialpolitisk Tænketank: De har haft konstituernede bestyrelsesmøde og indkalder senere til møde
i december. LAP+Brugerforeningen for Aktive Stofbrugere+SAND HS skal være med samt de to
udsatteråd i København og Frederiksberg. SAND HS peger på Torben Bejer (Kim Allan bringer det
videre).
9. Referat fra hovedbestyrelsesmøde: Torben informerer, at der på landsplan ikke må sælges noget
merchandise. SAND LAND har besluttet sig for mindre men bedre kvalitet af tøj. Der er forsikring på
de frivillige i SAND incl. vores egne bisiddere. Refeatet fra det sidste landsmøde i SAND onsdag den
24. oktober kan læses på SAND´s hjemmeside under Bestyrelsen / Referater.
10. Københavns Udsatteråd:
Der skal holdes møde med Nanna fra Gadejuristerne. Der skal holdes møde angående akutsteder.
Der skal laves klagebrev til ministrene ang Lejrloven/ Zoneforbuddet/ Mgl. Akutpladser / Værdig
behandling på H17 / misbrugere generelt / på brugersteder / af politi. Klage til Københavns
Socialudvalg ang. §107 / §108.
Frederiksberg udsatteråd:
Der er afholdt et møde ang. unge og udsatte.
Rødovre Udsatteråd har udgifter til ældre bespisning. Torben kontakter Christina, der måske kan
tale med Jan Sjursen i Rådet for Socialt Udsatte om dette.
11. Årshjul med kurser og arrangementer – udsat til bestyrelsesmødet mandag den 3. decemnber
12. Opfølgning fra arbejdsgrupper info til nye, grønlændere, gadens folk, herberger og valg af tovholder
i hver gruppe)
Grønlandsk arbejdsgruppe informerer: David beretter at det kører som smurt. Der blev afholdt
møde i Odense i sidste uge. Gruppen er for tiden fordybet i at arbejde med gruppens formål.
Derudover inviterer gruppen til et samarbejde med kvindekrisecenter i Aalborg. David beretter
atgrønlændere på gaden efterhånden er begyndt at kende til SANDs grønlændergruppe og David
oplever at mange er begyndt at kontakte ham. David vil gerne sparke en specalialiseret
Bisidderordning i gang for den grønlandsle gruppe. René vil gerne lege med og anbefaler at
gruppen sender ham en invitation til næste møde i gruppen. Karl fortæller, at gruppen gør at han
har nogen at gå fremad med. Karl fortæller at mange ikke kan gå til kommunen med deres
problemer og Karl følser sig klar til at hjælpe. Ivalo er i gang med hendes første bisiddersag. Davis
spørger om den Grønlanske arbejdsgruppe kan låne Hovedsatdens PC til arbejde. LiseLotte siger at
de bare kan bruge en af de bærbare PCére inde på kontoret. Lotte fortæller at Hovedsatden har 3
PCére til rådighed. Lotte vil give dem koder. David fortæller at samarbejdet er svært med Gerth
Gidionsen. Gerth og Ivalo fortæller atgruppen har stemt om at smide ham ud, men nancy og Tobias
bliver ved med at invitere ham. Lotte vil på næste hovedbestyrelsesmøde drøfte at Gerts skal
smides ud samt høre Nancy og Tobias om deres holdning.
13. Hvem skal ind og ud af bestyrelsen. Susanne er med til mødet i dag som gæst (5/11). Hun er inde at
”snuse” til SAND i dag og vil måske gerne på sigt være aktiv i SAND Hovedstadens bestyrelse.
Susanne er Hus forbi-sælger og er interesseret i selve indholdet i artiklerne Hus Forbi. Hun vil gerne
gøres klogere på området og måske være med til at inspirere til anderledes artikler i hus Forbi.
14. Byvandring og workshop med Vestamager lokalråd. Punktet udgår.

15. boformsbesøg Sundholm 14 og 16. Punktet udgår.
16. Mobiler skal inddrives fra tidligere medlemmer og gives til nye bestyrelsesmedlemmer. De skal
bruges til SAND arbejde og fx ikke til udenlanske opkald (Det har bestyrelsen fået spærret for nu).
17. Mandagsvagt på kontoret: Asbjørn er fast på kontoret mandag i den udstrækning han har mulighed
for det.
18. Bisidder besøg 6-11 kl. 13 havde to formål. Relationen blev dyrket mellem SAND folk og de
studerende fra Metropol. Derudover dukkede der medborgere op med behov for hjælp, og
der blev uddelt bisiddersager til alle deltagene bisiddere.
19. Besøg fra Kirgisistan 14-11.
Flg. Er indsat fra mail fra Ask: Kære internationalister
Vi har sagt ”ja” til at få 4 studerende fra Kirgisistan på besøg d. 14 nov. kl. 13 her i SANDs sekretariat. De skal også besøge
Dansk Socialrådgiverforening. Jeg skyder på at de studerer noget lignende. Men hvad ved man om Kirgisistan.
Jeg har brug for et par stykker til at fortælle dem om SAND og hvordan vi arbejder (se mail nedenfor). Vi har en
powerpoint på engelsk til at støtte sig op af. Hvem af jer har lyst til det? Jeg har sat SAND H på som Cc i tilfælde af at
nogen af dem synes det kunne være interessant at deltage. Meld jer til via mail til Ask på ask@sandudvalg.dk

20 Julefrokost hvor / hvornår skal den holdes? Der arbejdes på at SAND HS støtter om om en
julefrokost torsdag den 20. december på Morgencafeen på Theklavej i 2400 NV
21 Status på SAND mail – Skal alle i bestyrelsen have en SAND mail? Dette er der stemning for, men
dette kan arrangeres på et arbejds/mandagsmøde i fremtiden.

22 Evt.
Fakkeloptog ang lejr loven. Der var demo på torsdag. Hvem vil hjælpe med at arrangere og være
tovholdere?
I morgen tirsdag d. 06-11-2018 holdes der møde klokken 11.00- 12.30 omkring tovholder
funktioner til fakkeloptog.
Lotte vil gerne dukke op. David, Karl og ivalo dukker også op.
Allan thyge var iøvrigt forbi og sige at han har kaffe til arrangementet. Ring til ham hvis i har lyst.
Susanne vil gerne hjælpe med at skaffe en musikant til at stå ved Thorvaldsen plads og jamme, når
optoget er gået færdigt.
•

Oprydning. hevm sørger for oprydning når arrangementet er overstået.

•

Kirkens korshær skal evt. kontaktes for at have suppe og kaffe stående på Thorvaldsen
plads.

•

Lotte kontakter Susanne i morgen for at høre ang musik.

•

Hvem skal kontake/invitere resten af udvalgene på sjælland og Fyn samt måske vores
Bisidderkorps.?

De tilstedeværende medlemmer aftaler at mødes til en
arbejdsdag d. 26 november klokken 10.30-? Hvor udvalget vil fordybe sig i årshjul for 2019.
De fire fra bestyrelsen der havde aftalt dette møde: Ulrik, Ivalo, David, Pia dukkede ikke op ?
Naturligvis holder bestyrelsen fast i at næste bestyrelsesmøde er d. 03-12-2018 klokken 10.30

Som referent René nielsen og Asbjørn Christensen

