Bestyrelsesmøde Sand Hovedstaden d. 09-04-2018
Deltagere: Kim Allan, Lotte, Asbjørn, Edmund, David, Torben, Kim, Daniel.
Afbud: Manasse
Ej afbud: Lars P., Solvej
Deltagere uden stemmeret: Pia (Privatist), Meyer (Unge Crew), Eja (Privatist), Luffe
(Gadens Stemmer).

1. Kim Allan byder velkommen.
2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig.
3. Torben B er referent og ordstyrer.
4. Dagsorden er godkendt.
5. Referat fra bestyrelsesmødet d. 05-03-2018 blev godkendt.
6. Asbjørn lægger et åbent årshjul op på Sand Hovedstadens facebook-profil til
bestyrelsesmedlemmerne at supplere. Daniel mener at årshjul bør dække
hjemløse bredt. Edmund vil gerne have at, vi bruger nogle af vores kommende
arbejdsmandage til at bygge årshjulet op.
7. Kim Allan, Asbjørn og Lotte taler med Ask om Kvindenetværket.
Meyer mener der er grundlag for at bygge et unge netværk op i København.
Asbjørn lave(r) en arbejdsmappe til hver arbejdsgruppe.
” Nyt fra arbejdsgrupperne” skal være et nyt punkt på dagsordenen fremover.
Nyt fora på Facebook vedrørende Unge Crew.
8. Torben B. er valgt ind i bestyrelsen Sand Hovedstaden.

9. Hørhuset har inviteret Sand Hovedstaden til et stormøde. Hvad kan Sand
Hovedstaden bruges til? samt hjælp til opbygningen af et nyt beboerråd. Ny
dato er 23-05-2018 klokken 17.00.
Vi ringer til Røde Kors Kvindecenter i Hvidovre ang. besøg.
Vi prøver at kontakte Overførstegården ang. møde 30-04-2018 klokken
19.00(.)
Kollegiet Gammel Køge Landevej trænger til et besøg af Sand Hovedstaden.
Sand Hovedstaden tager kontakt til forstanderen ang. et møde med
beboerne.
Hus Forbi er ved at lave en samlet klage ang. herberget i Hillerødgade. Sand
Hovedstaden går ind i klagerne når de fremgår på skrift.
10. Der vil blive lavet en arbejdsgruppe som planlægger aktiviteten.
Arbejdsgruppen mødes mandag d. 16-04-2018 klokken 16.30.
11. Kim Allan orienterer om telefonabonnementer hos diverse teleselskaber. Kim
Allan og Daniel tager kontakt til Telia ang. længden af abonnementstider og
priser inklusive telefoner samt forsikringer.
12. Vi overvejer en strategi om udflytning fra boform til privatbolig.
Gadejuristerne vil gerne være med til udformningen af et forslag til en
udflytter ordning, Daniel kontakter Maja fra gadejuristerne om et møde med
Sand Hovedstaden. Kim og Torben tager interviewet med vedkommende.
13. Brugernes Bazar afholder møde i styregruppen 16-04-2018, hvor Kim Allan
tager med.
14. Eventuelt.
Solveig, Lars og Manasse.
Info fra Rigspolitiet.
Status fra Sundholmsmødet.
Hvordan støtter vi bedst Lea.

Mini-Workshop information fra Kim Allan.
Info fra Skansen/Solvang.
Temadage.
Aktionsgruppen.
Minoritetsdag.
Sundhedshus.
Skæve by steder.
Lokaler til Unge Crewet.
Forsikringer.
Det er på tale at ekskludere 3 medlemmer af bestyrelsen i Sand Hovedstaden.
Der stemmes om det ved det næstkommende bestyrelsesmøde.
Rigspolitiet har bedt om et møde med Sand Hovedstaden om diverse
problematikker med hjemløse i hovedstadsområdet.
Lis Bjarnesen fik en masse input fra Sand Hovedstadens deltagere ved mødet
04-04-2018, nyt møde aftales.
Daniel aftaler med Lea om et møde med Hus Forbi, samt klistermærker til
hendes telt i junglen.
Mini-Workshop Kim Allan har I dag været til møde i Københavns Kommune
om hjemløse i København.

Lederen fra CFB nægter stadig Sand Hovedstaden adgang til Solvang,
Skansegården, samt 3 andre bosteder. Vi vil nu aktivt tage juridiske tiltag hvis
det er muligt, så vi kan få normaliseret forholdet til CFB.
Temadage den 25-26 april i Middelfart, hvem skal med fra Sand Hovedstaden.
Meyer fra Unge Crewet, Daniel fra Sand Hovedstaden, David fra Sand
Hovedstaden og Asbjørn fra Sand Hovedstaden.
Aktionsgruppen har taget initiativ til et event med at holde vandet omkring
København affaldsfrit som foregår ved hjælp fra kajakker, skal vi ikke deltage
som Sand Hovedstaden. Arbejdsgruppen holder møde ang. dato.
Minoritetsdag vi skal tilmelde os allerede nu. Vi afholder det sammen med
Hus Forbi, arbejdsgruppen finder på tiltag.
Sundhedshus på Sundholm er åbnet, med tandpleje, sygeplejersker samt
fodterapeuter og en læge.
Skæve by steder kan vi supportere disse steder. Vi prøver at kontakte deres
sammenslutning.
Vi spørger Nanna fra Gadejuristerne om muligheden for at bruge et af deres
lokaler til Unge Crewet. Daniel er på opgaven sammen med Meyer.
Vi ved det er svært at få en forsikring som hjemløs, så vi vil prøve at se om vi
kan få lavet en fællesforsikring som dækker alle hjemløse.
Forsikringer for de frivillige. Hvordan er vi forsikret når vi repræsenterer Sand.
Kan vi få lavet et hjemløsekort, og hvordan vil det påvirke hjemløse hvis vi
bliver udstyret med sådan et kort.

