Bestyrelsesmøde 1 oktober 2018
Vi mødes i vores lokaler på Sundholmsvej 34 st. mf kl. 17.00
Husk at melde afbud hvis i ikke kommer
Tilstede: Kim Allan, Asbjørn, Daniel, David, Torben, Ulrik, Ivalo
Afbud: Edmund, Pia, Lotte,
Uden afbud: Solvej, Kim B.
Tilstede uden stemmeret: Thomas, Karl, Mikkel
Dagsorden:
1. Formanden byder velkommen
2. Konstatering af beslutningsdygtighed
Vi er beslutningsdygtige
3. Valg af ordstyrer
Asbjørn
4. Valg af referent
Torben
5. Godkendelse af dagsorden
Ok
6. Godkendelse af referat
Godkendt
7. Nyheder fra sekretariatet
Rene har holdt møde med LOS og vil derfor gerne lave lidt opmærksomhed omkring ventelisterne
til §108. LOS åbner for beboerråd på deres institutioner.
32 har tilmeldt sig bisidderkurset heraf 7 fra Sand Hovedstaden, torveholder for bisidderkorpset
vælges på bisidderkurset d. 16-17/10-2018
Rene har haft møde med SBH
Lovgivningskursus d. 06-12-2018
Fælles Sand møde d. 19-12-2018
8. Nyheder fra Formanden
Hvor blev vi af til frivillig fredag, Kim Allan var den eneste der dukkede op, simpelt hen for dårligt.
Alle andre havde det sjovt.
Kim Allan og Ivalo samt Rene, havde opstartsmøde på Metropol om bisidderkurset.
Kim sidder nu i Hus Forbi bestyrelsen som suppleant for Sand.
Kim Allan og Rani fra Sand Nordsjælland har haft møde med Mia Nygaard om skæve boliger i
København. Kim Allan har fået lov til at bygge en skæv bolig.
Kim Allan tager kontakt til Kim fra Århus ang. ekskursionen til Århus for at kigge på skæve boliger.

Kim Allan har været til møde i Frederiksberg Udsatteråd, der blev etableret 2 grupper, den ene
handler om Unge og Udsatte den anden gruppe handler om ældre og psykiatri.
Møde i unge udsatte gruppen vil gerne sætte fokus på de pårørende og vil lave en kampagne for at
finde ud af hvor de unge befinder sig.
Evaluering af Folkemødet med Hus Forbi, masser af nye forslag til næste års Folkemøde.
9. Økonomiskstatus
Eventuelle anskaffelser
City Roller
Nyt tøj med Sand Hovedstaden som logo
Temadag for boformer
2 IPads
Vi tager beslutninger om økonomien på næste bestyrelsesmøde for resten af året.
10. Telefoner
Vi mangler politianmeldelser på 2 telefoner, Kim Allen tager kontakt til politiet.
Vi mangler telefoner fra Kim B. Solvej, Edmund. Vi spærrer Kim B og Solvejs telefoner.
David får Torbens telefon
11. Nyt fra grupperne
Fra bænk til bolig.
Gadens stemme køre lidt på pumperne på Vesterbro ang. fixerum, vi må gøre et eller andet ved
stemningen på Mændenes Hjem. Daniel har et møde med Nanna fra Gadejuristerne i den
nærmeste fremtid ang. Vesterbro.
Grønlændergruppen David, Ivalo og Karl tager til møde på onsdag ang. planlægning af konferencen
sammen med Tobias og Nancy.
Hvorfor kommer der flere grønlændere til Danmark end normalt?
Bisidderkorpset tager kontakt til SIND og LAP
Den Internationale gruppe Ulrik fortæller at de har haft to dage med EMIN-Bussen på
Rådhuspladsen. Der kommer en konference i Bruxelles fra den 6 til 8 november 2018.
Møde i Sand Land den 24-10-2018
12. Temadag for beboerråd
I samarbejde med Sofie og Arvid samt Ulrik og Torben, prøver vi at tage kontakt til boformerne ang.
en temadag med regler og ret til beboerrådene. Vi prøver at få det arrangeret til torsdag d. 15-112018. Der afholdes et separat møde for Sundholm, Kim Allan tager kontakt til alle lederne på
diverse afdelinger. Vi prøver at få det afholdt mandag den 29-10-2018
13. Bestyrelsesmedlemmer ind/ud
UD: Edmund, Solvej, Kim Bækmand
IND: Ivalo, Ulrik
TILBAGE: 1 plads
14. Hjemløsedagen
Den 17-10-2018 på Rådhuspladsen Torben B tager teltet sammen med sekretariatet.

15. Julefrokost
Asbjørn og Torben undersøger steder og priser.
Vi undersøger om hvad Hjemløs til Hjemløs har brug for til deres julefrokost tirsdag den 11-12-2018
fra 10.00 til 21.00. Kim Allan tager kontakt til Malle.
16. Evt.
Daniel aftaler et møde med EXIT-Gruppen den 05-11-2018

