Referat bestyrelsesmøde 7-5-18

Fremmødte: kim a. kim b torben, Liselotte, Daniel, Pia, Asbjørn
Ikke fremmødt: Lars, david
Afbud: Solvej, Mennasse, Edmundt
Formanden byder velkommen
Konstatering af beslutningsdygtighed, vi er beslutningsdygtige
Kim a er referent
Ordfører: torben
Dagsorden godkendt
Referat godkendt
6: ny medarbejder Tobias ansat og vil holde til i Århus, han funktion vil være mest events.
Rene arbejder med en Klage til kbh kommune om lighedsprincib fra kommune til kommune, meget
forskelligt hvad man får og til hvad
Rene er kommet i resoursegruppe der skal forenkle social lovgivningen, blandt andet ligger der en
principafgørelsen på vores hjemmeside omkring sanktionering, ellers snakkede vi om act og cti (beskrivelse)
Ny i folkemøde gruppen i stedet for Liselotte. Rene har fundet en anden pige
7: 1 maj tre mennesker, kim a, Edmundt, aya, det var koldt og vådt men det var glade for at vi kom og viste
flaget
Minoiteternes grundlovsdag, møde torsdag 10-5 hvor der kommer en arbejdsplan mand kan skrive sig på til
opbygning og nedrivning, eventuelt event med balloner og/eller soneforbuds event med papkasser.
8: grønlænderne mødes i Odense her i maj, tre mere har meldt sig på banen herfra kbh
Gadens folk roder med adresse stadigt, sker for tit, ender som kaste bold mellem kommunerne, kim a og
Daniel skriver til mia.
Igen starter sommeren med at tyve stjæler fra de hjemløse. Vi tager kontakt til politiet. Og fremlægger i
udsatterådet
God nyhed, cristianias tøj bytte, flytter indendørs i løbet af sommeren
Herberger: med en liste over alla bosteder, sendes der et tilbud ud om at vi gerne komme og informere og
rådgive
9:det var super godt, masse events, T-shirts, badges, mini film og god underholdning, igen en fantastisk
oplevelse, 20 temadage.
10: Torben blev valgt ind som suppleant for landsbestyrelsen
11: besøg på Hørhusvej, Edmundt har lavet opslaget, og kim b, kim a, Edmundt, tager besøget

12:minoiteternes grundlovsdag 5-6, kim b og kim a er kontaktpersoner til planlægningsgruppen, hvis man
er interesseret i at hjælpe opbygning/oprydning kontaktes oven stående
13:aftalen on telefonerne er blevet godkendt af Telia, så de er på vej
14: vestegnen skal inddrages mere i sand, der mangler organisation, måske samarbejde mellem Herlev,
Sunbyvester, glostup, de siger at de ingen hjemløse har, og ingen værestedet, vi må sætte os ned og lave et
brev til dem. Lotte, pia, kim a10
Evt.
Godt arrangement med udsatteråd i Rødovre, torben flytter jo til Rødovre, så det er oplagt ham
Kbh udsatteråd, Daniel er hårdt ramt af arbejde, så kim a træder i stedet. Gadejuristerne (Nana) ville gerne
have en fra gaden til at fortælle lidt virkelighed på en af møderne
Nødsoveplads/vogn Kenneth informere. en størrelse der kan tages med i offentlig transport, han har ikke
tid selv , men vil gerne være med i opstart, og vi kan sikkert bygge her på sundholm, dog har vi endnu ikke
et sted, måske i forbindelse med skæve boliger, pris umiddelbart 6-7000 kr, kim a tager kontakt til
træværkstedet, evt. så vi kan have den med til folkemødet
Problematikken omkring udsmidning/begrænsning af ophold på plejeboliger for hjemløse. Driftstilskud,
varighed Thorsgade omsorgscenter ? Dorthe leder af adler tlf. 29110690og Jannie sygeplejeske tlf.
28111261 og Rødekors hovedstaden Britta Lundquist 29445263 også kommunen, med opbakning fra
juristerne og udsatterådene

Med Venlig Hilsen
Kim Allan Jensen

