Bestyrelsesmøde 2 juli 2018
Vi mødes i vores lokaler på Sundholmsvej 34 st. mf kl. 17.00
Vi laver mad og hvis man har energi til at hjælpe, så er det fra kl. 16.00
Husk at melde afbud hvis i ikke kommer
Tilstede: Lotte, Pia, Edmund, Ulrik, Kim B., Torben B, Kim A, Eja, Daniel
Afbud: David, Solvej,
Ikke meldt afbud: Manasse, Lars
Dagsorden:
1. Formanden byder velkommen
2. Konstatering af beslutningsdygtighed
Vi er beslutningsdygtige
3. Valg af referent
Torben B.
4. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
5. Godkendelse af referat
Ikke godkendt i nuværende form, bliver rettet til 04-06-2018
6. Sekretariatet info
Rene har fået mere tid til at, supportere Sand Hovedstadens bestyrelse.
Betaling af transport til Lovgivningskursus på Fyn
Kim Bækmand – Sand Hovedstaden
Thomas West og hund – Grønlændergruppen
Ivalo – Grønlændergruppen
Hallina – Grønlændergruppen
Ulrik – Sand Land
7. Bordet rundt
Masser af aktivitet i den Internationale gruppe. Ulrik har været til møde på Fyn.
Vi er mange der har været på interne sand-kursuser
Sand Land har fået en forespørgsels omkring merchandise som kan sælges. Sekretariatet skal
undersøge om dette kan lade sig gøre.
Hjemløs til Hjemløs hvad gør vi med dem, hvordan skal det fremtidige samarbejde foregå. Der skal
indgås en dialog med bestyrelsen fra Hjemløs til Hjemløs.
Minoriteternes dag var en fin dag på Christiania. Aktionsgruppen syntes det var en super dag.
Facebookgruppen Sand Hovedstaden skal bestyres af sekretæren og Sofie.
Kofoeds Skoles sommerfest var hyggelig og et dejligt samarbejde med ByBi.
8. Konflikthåndtering, Tillidsmand 2, Info
Punktet er behandlet under punkt 7.
9. Boformsbesøg, skal Boformsgruppen have hjælp.
Kim A. undersøger om vi kan få hjælp via sekretariatet
10. Fastnettelefonen, hvem kender den.
Der skal indtales en ny besked, med henvisning til Kim A.

11. Amager Frivilligcenter afholder frivillig fredag på Amagertorv seneste tilmelding 06-08-2018. Vi
tilmelder os.
12. Arbejdsgrupper
Daniel er færdig med karrieren som skuespiller for denne gang, og gentager sine forbindelser med
Gadens Folk.
13. møde med Mia Nygaard ang. Skæve Boliger 01-09-2018. Sand Hovedstaden tager på ekskursion til
Århus for at se på skæve boliger m.m.
14. Hvem skal ind og ud af bestyrelsen
Der er 3 der har forladt Sand Hovedstadens bestyrelse i den mellemliggende periode
15. Pia Nutzhorn Jensen er blevet in suppleret bestyrelsen.
Eja har sendt en in suppleringsanmodning til Formanden.
16. Fællesbillede
Vi venter til alle er her.
17. Skraldetur på havnefronten
Dato primo august, formanden tager kontakt til rette vedkommende
18. Telefoninfo
Cover og memorycard til alle
19. Forening ved siden af Sand, rejsning af kapital til forskellige formål.
Da Sand Hovedstaden er en politisk interesseorganisation ligger det udenfor vores regi. §18 middler
skal søges inden 18 august.
20. Frederiksberg og København udsatteråd, info
Sand Hovedstaden har været på besøg sammen med udsatterådet på Frederiksberg på Lindevang
hvor mødet blev afholdt. Temaet var ældre udsatte. Daniel har været til møde i udsatterådet i
København. Frederiksberg Udsatteråd har en hjemmeside hvor alle referater er tilgængelige.
21. behandlet under punkt 7.
22. Evt.
23. Lukket bestyrelsesmøder
Ekstra ordinære bestyrelsesmøder er lukket møder kun for bestyrelsesmedlemmer. Frist maks. 3
dage.
24. Davids opførelse.
Kim A. tager kontakt til David ang. sin stilling i bestyrelsen, han opfordres til at trække sig fra
bestyrelsen og fortsætte i Grønlændergruppen.
25.

På vegne af formanden
Kim Allan Jensen

