Sand Hovedstaden bestyrelsesmøde d. 13-08-2018

Tilstede: Kim A., David, Daniel, Kim B., Lotte, Pia, Asbjørn, Torben.
Afbud: Edmund.
Uden afbud: Solvej.
Gæster: Ulrik, Karl, Ivalo, Thomas.

1. Kim A. byder velkommen.
Kim A. informere om at, han muligvis flytter til Sønderjylland, men vi
vil blive orienteret på først kommende bestyrelsesmøde.
Kim A. fortæller om mødet med Socialborgmesteren i København
ang. handleplan for hjemløseområdet. Vi får alle udleveret materiale
om dette tiltag.
2.
3.
4.
5.
6.

Bestyrelsen er beslutningsdygtige.
Torben B. bliver valgt til referent og ordstyrer.
Dagsordenen bliver godkendt.
Referatet fra 02-07-2018 bliver godkendt.
Asbjørn er blevet in suppleret i bestyrelsen da flytningen til
Nordsjælland er sat på standby.
7. Info fra sekretariatet.
Rene har haft kontakt til Metropol ang. muligheden for at få flere
socialrådgiverstuderende til at medvirke som bisiddere, der bliver

nedsat et arbejdsudvalg bestående af Asbjørn, David, Ulrik, og Rene
fra sekretariatet.

Bisidderkursus på Metropol på Frederiksberg d. 17 og 18 september.
Ulrik, David, Lotte, Pia melder sig til kurset når der åbnes op for
indskrivning.
Telefonpolitik: Ved misbrug af arbejdstelefonerne skal den ansvarlige
af telefonen selv betale restancen ud over de 129,00 kroner. Kim A.
undersøger muligheden for lukning af telefoni til udlandet fra
arbejdstelefonen.
Ved tyveri af ens arbejdstelefon skal det anmeldes til Politiet og der
skal vedlægges en anmeldelsesblanket fra Politiet på, at man har
meldt det som tyveri, gør man ikke dette vil man blive gjort ansvarlig
I henhold til den tidligere aftalte pris på 1200,00 kroner.
Der skal laves et faktatjek på telefonens pris i henhold til den aftalt
pris med Telia. Kim A. og Pia tager sig af denne opgave.
Det blev besluttet at vi lukker vores konto/kontoer i Arbejdernes
Landsbank og overflytter pengene til SAND sekretariatets konto i
Danske Bank. Pia blev valgt til ny kasser i Sand Hovedstaden. Pia vil
blive undervist i brug af regnearket af Susanne fra sekretariatet.
Ask fra sekretariatet fortalte lidt om hvad der sker i Sand Land lige nu
efter kraftige opfordringer fra Torben B. Ved næste bestyrelsesmøde
i Sand Land er Lotte blevet udstyret med et mandat om at stemme ja
til et forslag om opdeling af faciliteter på landsmødet næste år på
Bornholm imellem Sand og Hus Forbi.

17-10-2018 er der hjemløsedag på Rådhuspladsen fra klokken 12.00
til 16.00.
Generalforsamling i Hus Forbi 27-09-2018, vi skal stille med 2
kandidater til bestyrelsen samt 3 suppleanter. Det forgår i
Rosenbækhuset i Odense.
Der skal findes en ny dato til besøg i Sydhavns Kompagniet.
Deltagere er Lotte og Pia samt Rene fra Sekretariatet.
Tak til sekretariatet for disse input til debat.
Civil Ulydighed 31-08-2018, Lotte undersøger hvilken retssal i landet
og hvad tid det forgår. Kim A. og Daniel samt Sophie laver et fælles
statement.
Der er møde i styringsgruppen for Brugernes Bazar 15-08-2018
klokken 12.30 på Sundholm. Asbjørn og Kim A. deltager.
Brugernes Bazar er i Odense 29-08-2018 fra klokke 10.00 til 16.00,
husk at bestille togbilletter hos Susanne inden det er for sent.
Oprydning på havnefronten satser vi på bliver i starten af september.
Kim A. og Daniel har påtaget sig ansvaret for planlægningen af dette
arrangement.
Lotte tager kontakt til Anders ang. besøget i Odense for at se på
skæve boliger.

Arbejdsgrupper:
Boforms-gruppen har fået nye ansigter nemlig Lotte og Pia.
Gadens Folk:
Alt i alt går det godt lige nu. Det virker som om at Politiet prøver at
implementere det forslag de har fået fra os af.
Grønlænder-Gruppen:
Der afholdes møde i Odense 14-08-2018, hvor der arbejdes på at få
et seminar på benene for hjemløse samt tidligere hjemløse
grønlændere. Nærmere info herom senere.
Omrokeringer i bestyrelsen:
Efter lidt pres valgte David at trække sig fra næstformandsposten for
at koncentrere sig om Grønlænder-Gruppen og sin bestyrelsespost i
Sand Hovedstaden.
Kim B. holder orlov fra bestyrelsesarbejdet indtil 13-11-2018.
Bestyrelsen ser nu sådan ud:
Formand: Kim Allan
Næstformand: Torben B.
Kasser: Pia N.
Sekretær: Asbjørn
Sand-Land: Lotte

Medlem: Kim B.
Medlem: Edmund
Medlem: David P.
Medlem: Daniel
Medlem: Solvej

