Bestyrelsesmøde 3. december 18 kl. 17.00 på Sundholmsvej 34 st.
Til stede: Pia, Torben, Asbjørn, Lotte, Kim Allan, Ivalo
Afbud fra: Ulrik, Daniel
Ikke til stede: David
Gæster: Carl, Jonas, Lasse, Herman, Susanne, Phillip

Dagsorden:
1. Formanden byder velkommen
2. Konstatering af beslutningsdygtighed
Ja
3. Valg af referent / ordstyrer
Torben / Kim Allan
4. Godkendelse af dagsorden
Ja
5. Godkendelse af referat
Ja
6. Sekretariatet info
Masser af positiv respons fra vores 2 demoer mod zone-forbuddet.
By-retten har endelig defineret hvad en lejr er.
Masser af pressedækning ang. Zone-Forbuddet, TV-2 samt Lorry.
Kravlenisse-events, vi ser filmen fra Tobias senere.
Lotte & Pia tager Herlev og Glostrup
Herman tager Rødovre samt Hvidovre og Valby
Susanne & Kim Allan tager Indre By
Asbjørn & Daniel Nordvest
Lovgivningskursus d. 6/12 Susanne, Carl, Ivalo
Sand-Land d. 12/12 Lotte
Gejst og Motivation 13/12 Kim Allan & Torben
Fælles Sandmøde d. 19/12 Kim Allan, Torben, Asbjørn, Herman fra Kollegiet på Gl. Køge Landevej,
Susanne fra Kollegiet på Artellerivej
7. Økonomi/regnskab
Status regnskabet er godkendt pr. 03-12-2018
8. Generalforsamling 2019 og Gejst
Vedtægter skal læses inden næste bestyrelsesmøde
Evt. vedtægtsændringer skal forligges på næste bestyrelsesmøde.
I januar skal boforms-gruppen opsøge boformerne for at gøre opmærksom på generalforsamlingen.

9. Kravlenisse uddeling
Se punkt 6
10. Årshjul 2019 – Hvem vil arbejde med dette?
Vi bruger Sand-Lands årshjul op putter vores egne arrangementer ind i systemet, der vil primært
blive arbejdet på dette om mandagen. Asbjørn er primus motor på årshjulet.
11. Julearrangement den 20. hos Morgencafeen på Theklavej
Sand Hovedstaden støtter op om arrangementet
12. Telefoner status
Edmund mangler stadig, at aflevere sin telefon. Kim Allan tager kontakt til Edmund igen.
Asbjørn laver en ny telefon kontrakt som skal underskrives den 07-01-2019.
Kim Allan undersøger sin bil om der skulle ligge en telefon der.
13. Julefrokost for os
D. 17/12/18 klokken 17.00 -21.00 Big Bowl i Valby
14. Status på sand mail
Vi dropper ideen i 2018 og kigger på det igen i 2019
sand.sand@gmail.com
15. Film med gadejuristerne
Kim Allan skal ud og filme med Maja fra Gadejuristerne, men mangler en barnevogn til projektet.
16. Opfølgning fra arbejdsgrupperne
Kim Allan har været med bolig-gruppen i Århus for, at se på skæve boligere.
Kim Allan har talt med en omkring 6 nye skæve boliger i København.
Grønlands-Gruppen har besøgt Esbjerg hvor der virkelig er brug for at få startet en GrønlandsGruppe lokalt der. Der tænkes på at opstarte en gruppe af bisiddere med grønlandsk baggrund.
Boforms-Gruppen: der sker måske noget i januar på Sundholm.
Pia nævner at, der måske skal laves en plakat med info omkring SAND.
Unge Crewe: Der arbejdes på en tur til januar og en tur til sommer.
Bestyrelsen pr. 03-12-2018
Kim Allan
Torben
Pia
Asbjørn
Lotte
Ivalo
David
Daniel
Ulrik

Bisidderkorpset:
Der er super meget aktivitet i gruppen som er vokset i antal af bisiddere. Asbjørn kører en bisidder
sag, Lotte kører en bisidder sag samt Torben kører en bisidder sag

17. Frederiksberg - og Københavns Udsatteråd
Frederiksberg udsatteråd arbejder i 2 grupper, hvor Kim Allan arbejde med de unge udsatte på FRB.
18. Social tænketank
Møde i gruppen 12/12 Torben tager det.
19. Evt.

Skriv fra Ask angående briller.
Louis Nielsen har tilbudt briller til hjemløse, men vi ved ikke hvor mange par. Optikeren forventer at
vi kommer med et overslag på hvor mange hjemløse der har brug for et par briller.
We Shelter
Herman har fået god kontakt til foreningen. Julie fra DFDS vil gerne lave en podcast om hjemløse
generelt.
Lukas Graham
Lukas Graham har I dag udgivet en single til fordel for HUS FORBI.
Badges/ Ligther
Herman tager flere med hjem.
Julearrangementet på Rådhuspladsen.
Hjemløs til Hjemløs afholder det d. 11/12/2018
Punkter på dagsordenen.
Asbjørn har overtaget udsendelse af dagsordenen.
Podcast:
Phillip ønsker at lave en podcast omkring hjemløshed, så vi får et mere differencieret billede af
hjemløse i Danmark.
T-Shirts
Vi undersøger om vi kan købe og få trykt vores egne T-Shirts, Kim Allan undersøger om hvordan det
kan lade sig gøre.

På vegne af formanden
Kim Allan Jensen

