Ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag den 12/3-2018
Vi mødtes i vores lokaler på Sundholmsvej 34 st. mf., 2300 København S
Tilstede:
Asbjørn, Daniel, David, Edmund, Kim Allan, Kim B., Liselotte, Manasse, Sussie
Ikke tilstede:
Lars (uden afbud), Solvej (med afbud)
Dagsorden:
1. Formanden bød velkommen
2. Konstatering af beslutningsdygtighed
Vi konstaterede, at vi er beslutningsdygtige.
3. Valg af referent og ordstyrer
Kim Allan blev valgt til referent, og Torben blev valgt til ordstyrer.
4. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
5. Godkendelse af sidste referat
Referat fra mandag den 5/3-2018 blev godkendt.
6. Årshjul med kurser og arrangementer
Flere forslag om samarbejde med alle organisationer som vi er blevet væk for.
7. Arbejdsgrupper (forretningsorden, info til nye, grønlændere, gadens folk, herberger)
David: Behov for mere hjælp til grønlændere. Sussie: Vi har for lidt papir materiale.
Edmund: Påpeger sprogforskelle og andet som stolthed, grønlænder til grønlænder.
Manasse: Hjælp til at komme hjem til evt. Grønland
Arbejdsgruppe Grønland :Manasse, David og Edmund.
Arbejdsgruppe Kvindenetværk: Liselotte
Arbejdsgruppe Gadens folk: Daniel og Asbjørn
Arbejdsgruppe Herbergsbesøg: Kim B. og Torben
Arbejdsgruppe Forretningsorden: Kim A., Asbjørn og Rene/ASK
Arbejdsgruppe Årshjul: Daniel, Asbjørn, Kim A.
Arbejdsgruppe Pr/Aktiongruppe/Borgerforeslag er ikke besat af nogen (alle i bestyrelsen)
Alle er enige om at Pr går gennem Kim A.
Ellers er alle enige i, at vi står sammen om at aktionere meget mere!!
Edmund foreslår besøg på Kofoedskole.
Alle i bestyrelsen får webadgang ti SAND Hovedstaden, så de kan læse og besvare SAND
Hovedstadens mails hjemmefra.

8. Kontante donationer
Hvad gør vi når vi for kontanter i hånden (donationer)?
Alt skal gå igennem kassereren Asbjørn.
9. Gennemsigtighed i organisationer, der modtager donationer
Vi blev enige om at vende det med Ask i første omgang.
10. Frederiksberg Udsatteråd
Vi underretter dem om, at Kim A. stiller op.
11. Asbjørn tager kontakt til Københavns Udsatteråd gennem rådssekretær Lisa Rosager, og gør
opmærksom på, at Ole S. skal byttes ud med en fra SAND Hovedstadens nye bestyrelse.
12. Udsatteråd Bornholm kunne måske gennem Hus Forbi? Kim A. og Daniel tager kontakt.
13. Udsatteråd Glostrup: Steen Rosenqvist, Liselotte samt en fra Solvang kommer i det.
Foreløbig er alle er velkommen.
14. Pier to pier, vi mangler info – Det følger vi op på.
15. Telefoner, telefoncentral
Daniel har et forslag om arbejdstelefoner til alle bestyrelsesmedlemmer klar til den 18. marts.
Vi udbetaler telefonpenge penge for de tre første måneder
16. Kasser og medunderskriver skal sammen have adgang til SAND Hovedstadens bankkonti.
Asbjørn som kasserer og Kim Allan formand i SAND eller Ask Svejstrup Sekretariatsleder i SAND som
medunderskriver.
17. Evt.
Bedre kvalitetsmerchandise og tøj generelt, det er af alt for dårlig kvalitet
Vi er enige om, at vi gerne vil holde kontakten til Ole Svendsen fremover.
Daniel: 16. marts Hjemløs til Hjemløs arrangement på Christianshavns Torv.
Opfølgning på samarbejde til andre organisationer, Kirkens Korshær og Frelserens Hær m.fl.
Desuden efterspørger han kontakter i forbindelse med bisidning. Kan ses på sandudvalg.dk
Overførstergården vil gerne have besøg, Asbjørn tager kontakt.
Asbjørn informerer om en konflikt mellem SAND Nordsjælland og Skansegården i Hillerød / Solvang
i Glostrup (de har samme administration ved navn CFB). Vi arbejder på en løsning…. ASK har skrevet
brev til Skansegården, og Asbjørn har skrevet et oplæg til et brev til Solvang som vi godkendte, at
han sender afsted. Vi tager evt. kontakt til Søren Niendam forstanderen for CFB for at skabe en ny

god start. Det afhænger af, hvilke svar vi får fra de to steder. Vi koordinerer selvfølgelig med Rani
formand i SAND Nordsjælland.
Lars og Solvej tager Kim A. en snak med.
Sussie har meldt sig ud af SAND Hovedstaden efter lidt tumult på selve mødet. Hun har
underskrevet et dokument sammen med Kim A. for at bekræfte dette.
Torben vil gerne indtræde i SAND Hovedstadens bestyrelse i stedet for Sussie.
Vi tager stilling til dette punkt på næste bestyrelsesmøde mandag den 9. april.

På vegne af formanden (som er mig selv 😊)

Kim Allan Jensen

