Dagsordenen d. 20-08-2018
Ekstra ordinært Bestyrelsesmøde
Til stede fra bestyrelsen: Lise Lotte, Pia, Kim Allan, Torben, Daniel og
Asbjørn.
Solvej udeblevet uden afbud.
Gæster: Rene fra sekretariatet, Jakob hjemløs
1 Formanden byder velkommen
Det er hermed gjort
2 Konstatering af beslutningsdygtighed
Ja
3 Valg af ordstyrer
Kim Allan
4 Valg af referent
Asbjørn
5 Godkendelse af dagsordenen
Dagsorden er godkendt
6 Godkendelse af referat fra d. 13-08-2018 skriftligt
Det blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer
7 Planlægning af civil ulydighedsaktionen fredag den 31/8 kl. 09.30 til
12.00 i Byretten i København retssal 41.
Rene´ informer fra hans politikilde, og snakker om regler for
utryghedsskabende adfærd. ”Forslag om ændring af lov om politiets
virksomhed” ligges hos SAND Hovedstaden til gennemlæsning. Et af

hovedpunkterne i lovforslaget er bemyndigelse til fastsættelse af regler
om zoneforbud. Definitionen af en lejr står der også noget om. I tilfælde
af evt. bøder, så betaler SANDS´s Sekretariat.
Hven skal med til demonstrationen?
Overnattende: Daniel og Kim A. fra SAND Hovedstaden, Anita (bor i skæv
bolig) og Nunu (grønlandsk gadehjemløs)
Deltagere i retssagen: Lise Lotte, Pia, Torben fra SAND Hovedstaden
SAND holder en demonstration nærmere oplysninger følger på mødet
mandag den 27. august
Fra SAND Jylland kommer Svamp, Christina, Anders. Fra SAND Fyn
kommer Sarah og fru Olsen. Kim A. hører hvordan de vil deltage i
aktionen.
Tovholder på medier: Kim A. og Daniel som koordinerer med Sophie.
Deadline er fredag den 24/8 kl. 12 på et fælles statement til pressen.
Desuden opretter de en Facebook begivenhed. Heri nævnes at
demonstrationen ikke er anmeldt.
Vi aftalte at mødes på dagen kl. 08.00, de overnattende dagen før.
SAND´S campingvogn skal med. Kim A. og Daniel koordinerer med Sophie.
Pia er tovholder på merchandise hun koordiner med Arvid.
Rene´ tager kontakt til relevante politikere
Kim A. tager kontakt til Hus Forbi og koordinerer med dem.

Vi holder et opfølgende møde på mandag den 27. august kl. 12.30 t, hvor
status på alle udestående punkter vendes. Kim A. laver en indkaldelse.
8 Transport generelt samt Brugernes Bazar og Bisiddere.
Sophie har lagt et skriv på FB, hvor proceduren er beskrevet for Brugerens
Bazar. Susanne bestiller billetter per person til SAND Hovedstaden ved
henvendelse.
Bisiddere: Sussanne tjekker med Kim A. eller Torben ang. transportgodkendelse. Bisidderjobs skrives i SAND Hovedstadens aktivitetskalender. Heri kan Susanne evt. også orientere sig.
Der kommer et nyt bisidderkursus på Metropol på Frederiksberg den 16.
og 17. august. Tilmelding kommer snarest på SAND´s hjemmeside iflg.
Rene´. Der er fælles SAND møde i Odense onsdag den 12. september.
9 Brug af vores lokaler.
SAND Hovedstadens kontor skal ikke bruges som mødelokale. Der er
mulighed for at bruge det store lokale med projektor. Man skriver sig
på tavlen med emne og dato.
Glasburet kan også bruges, såfremt der ikke er anden aktivitet derinde.
Der kan ikke holdes møder uden, at der er et bestyrelsesmedlem tilstede.
Man kan heller ikke sidde på kontoret, hvis man ikke er i bestyrelsen uden
at der er et bestyrelsesmedlem tilstede.
10 Søgning af §18 midler samt status på regnskab.
Asbjørn koordinerer med Susanne og Rene´ om, at få SAND Hovedstadens
penge overført fra Arbejdernes Landsbank til en konto under SAND´s
sekretariat. Asbjørn og Ask laver ansøgning til §18 midler for SAND
Hovedstaden 2019. Der er deadline fredag den 31. august. Der skal også
Vi søger puljemidler til Kvindnetværket i Udsatterådet for hhv. København
og Frederiksberg kommune.

11 Sidste nyt fra Edmund og hans berømte telefon.
Vi lukker hans telefon dags dato, og han skal aflevere den ved først
mulige lejlighed. Desuden skal han betale alle uretmæssige udeståender.
Opfølgning på dette kommer med som et punkt til næste bestyrelsesmøde.
12 Opfølgning på vores to-do liste.
1. Tur til Århus kan laves om et par måneder.
2. Ang. fremtidige Folkemøder på Bornholm har SAND´s
hovedbestyrelse vedtaget, at SAND og Hus Forbi, skal bo hver for
sig.
3. Kbh. kommunes budgetforslag for hjemløse 2019: Ask kommer med
en skrivelse i morgen ang. pressemeddelelse med vurdering til
forslaget
4. Havnefront status: Vi har vedtaget ikke at deltage, da der er nok
aktører på området.
5. Arbejdsgrupper:
Gadens Folk: Kim A. laver et brev til Hjemløse Til Hjemløse ang. et
møde for at få redet trådende ud.

13 Evt.
Kritik til dette møde: Kim A. synes ikke om dette mødes form i forhold til
hvad der var aftalt på forhånd.
Pia synes vi skal have nogle gode rygsække til bestyrelsen. Det ser vi på,
når vi har et overblik over vores økonomi.

Torben foreslår en temadag om beboerrådsarbejde. Vi ser på en dag i
oktober.
Næste ordinære bestyrelsesmøde er mandag den 3. september kl. 10.30.
Husk at melde punkter ind til dagsordenen senest otte dage før.

Med venlig hilsen
Asbjørn Christensen

