SAND Hovedstaden BSM d. 05-03.2018 afholdt på Sundholmsvej 34, 2300 Kbh. S
Deltagere
Fra bestyrelsen:
Sussie, Kim Allan, Kim B, Asbjørn, Lisselotte, Edmund (skal gå kl. 14.00 for at passe café hos
NABO), Daniel, David.
Skriftligt afbud fra Solvej.
Ej afbud fra: Lars P, Manasse samt Ole Brems.

Udvalgsmedlemmer, med taleret, dog uden stemmeret.
Steen Rosenquist, Torben beboer fra Solvang, Ava, Ole Svendsen (tidl. Kasserer). Samt René
Nielsen fra sekretariatet.

Dagsorden:
• Formand byder velkommen. Da bestyrelsen endnu ikke er konstitueret, samt at Ole B
ikke er dukket op, så byder vi alle velkommen til hinanden.
•

Konstituering af beslutningsdygtighed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig.

•

Valgt af referent: René Nielsen vælges.

•

Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendes med forbehold for punktet ang. Hvem der er stemmeberettiget
til SAND GF, da der mangler at blive sat ord på gadehjemløses stemmerettigheder.

•

Godkendelse af referat: Læses op af Steen R. Referatet godkendes.

•

Formanden informerer. Punktet udgår.

•

Konstituering af bestyrelsen.
I dag skal Hovedstaden besætte flg. Poster: Formand, Næstformand, kasserer samt
sekretær posten.
Kim Allan beretter lidt om ”funktionsbeskrivelser” for posterne. Asbjørn fortæller om
besvarelse af mails. Dette skal vi have en skarp struktur omkring. Daniel syntes at der
bør komme en person på kontor hver dag. Svendsen fortæller at formand,
næstformand samt sekretær tidligere har været ansvarlig for besvarelse af mails
indgået på kbh@sandudvalg. Asbjørn fortæller om opkald fra skoler, hvilket Asbjørn

har lavet en kalender omkring der hænger på kontoret. Kim Allan læser KBH@ mails
hjemmefra. Daniel fortæller om muligheden for en firmakonto. Dette vil Daniel arbejde
videre på. Fidusen er at han kan skaffe alt ind på ”Skyen” således at alle har adgang til
dokumenter. Der tales om, at man primært svarer pr. mail og husker at sætte SAND på
som CC i mail. Torben fortæller at dette kunne være en del af et PR der varetog denne
opgave.
Følgende personer stiller op til poster i SAND Hovedstaden.
Formand: Kim Allan stiller op og modtager 6 stemmer for. Tillykke med valget.
Næstformand. Både David og Daniel stiller op.
Daniel og David. Begge bliver bedt om at sætte ord på hvorfor de stiller op som
formand. David fortæller at han stiller op for at prøve at hjælpe de svageste i
samfundet. Giv en hånd fra SAND siden. David ønsker at være et talerør for
grønlændere i Danmark.
Daniel ønsker at være næstformand da han kan være et bindeled ml. Gadens folk og
ind til SAND kunne være givtig. Daniel har også et godt samarbejde oog netværk
sammen med Kim Allan. Daniel har en bred kontaktfalde i ”miljøet”.
Kim Allan syntes at det kunne være et vigtigt billede at tegne såfre,t der er en
næstformand der er grønlænder. Kan man være 2 næstformand spørges der. Nej
svares der. Det ville være i strid med vedtægterne. Steen siger at det er ligegyldigt med
titler og kasketter i SAND. Han anmoder om at udvalget lægger kasketterne fra sig, når
konstitueringen er overstået. Daniel ser ingen forskel på om det er ham eller David der
er næstformand. Vi er begge gode kandidater for gadens folk. Torben siger at det ikke
skal blive for ”indspist” i SAND Hovedstaden da Kim Allan og Daniel kender hinanden
godt. Daniel beretter at Han har kendt Kim Allan i små 2 uger.
Daniel: modtager 3 stemmer.
David: modtager 4 stemmer. Derved bliver David næstformand. Tillykke med valget.

Kasserer. Asbjørn stiller op og modtager 6 stemmer. Tillykke med valget.
Ole Svendsen beretter i den forbindelse at Kbh. og Frederiksberg kommune ønsker at
kasseren bliver kontaktperson for § 18 midler. Asbjørn vil snarest kontakte
kommunerne. Ole beretter at Kbh. kommune kun ønsker at 1 person bliver juridisk
ansvarlig ift. brug af midler. Frederiksberg holder hele bestyrelsen Som ”kollektive
ansvarlige” for brug af midler. Asbjørn og Ole S vil snarest lave en aftale om
overlevering.

Sekretærposten.
Solvej har tilbudt sig som sekretær, men er ikke til stede i dag. Sekretærposten findes
først ved næste bestyrelsesmøde.

Nedenstående er drøftelser omkring sekretærposten. Mange mener, at sekretærposten
er vigtig, og derfor skal der helst være ”kun” være 1 person der står som sekretær, men
alle ønsker at byde ind ift. at hjælpe med opgaver forbundet med sekretærposten,
såsom mails, kalenderføring, indkøb af inventar mv. Debatten kører frem og tilbage ift.
om hvorvidt det er en fordel eller en ulempe at en sekretær skal være en del af
bestyrelsen. Vi ender på, at det bliver for omstændigt, såfremt vedkommende ikke har
en officiel plads i bestyrelsen.
I forbindelse med valget af nye medlemmer minder Asbjørn på at Ole S samt Ole B
snarest skal aflevere nøgler!

•

Skal vi fortsat have møder d. 1. Mandag i hver måned.
Asbjørn er ikke afvisende, men ønsker at flytte tidspunktet til senere på dagen. Kim
Allan foreslår at man hver 3 måned har et ”aftenbestyrelsesmøde”. Steen anbefaler at
man alle andre mandage mødes kl. 10.30 samt at deltagelse på disse møder er på
frivillig basis. Torben siger at Hovedstaden har så mange bolde i luften, at man bør
mødes ugentligt. Det er underordnet om man mødes mandag, tirsdag…..Daniel støtter
forslaget om at man hver 3 måned mødes om aftenen. Derudover foreslår han at et af
de ugentlige (frivillige) møder også kan være om aftenen.
Det besluttes at, afholde bestyrelsesmøde d. 1. Mandag i måneden kl. 10.30-? og
derudover vil man afholde et ”aften bestyrelsesmøde” kl. 17.00-? hver 3. Måned.
René udleverer ”samarbejdsaftale” omkring brug af lokaler på Sundholm.

•

Aftale om budget 2018 og årshjul.
Steen fortæller, at det er super vigtigt, at lave et årshjul, da Hovedstaden har mange
opgaver, så det er godt for overblikket. Derudover er det et ”redskab” til at søge penge.
Steen anbefaler at Årshjul og udarbejdelse af dette bliver et individuelt punkt på et
bestyrelsesmøde. Daniel nævner, at han syntes, at Hovedstaden bør deltage i
”mærkedage” som ellers glemmes af andre organisationer. Angående budget, blev
dette godkendt til generalforsamlingen 2018 for SAND hovedstaden.

•

Hvem skal opstille til hovedbestyrelsen.
Steen fortæller om hvad det indbefatter at sidde i hovedbestyrelsen. Her er man lidt
tættere på de større beslutninger. SAND har 12 udvalg og derved 12 repræsentanter.
Det behøver ikke nødvendigvis at være en formand. Det er dog af stor betydning, at det
er en person, der formår at være brobygger og tovholder mellem SAND hovedstadens
bestyrelse og Hovedbestyrelsen samt at videregive disse informationer til andre
relevante samarbejdspartnere.
Asbjørn stiller gene op til hovedbestyrelsen. Han har et år, som ikke tidsmæssigt
kræver det store af ham
Liselotte stiller også op. Asbjørn viger gerne pladsen for Liselotte. Asbjørn tilbyder sig
som suppleant.

Liselotte vælges enstemmigt som repræsentant i hovedbestyrelsen. Asbjørn vælges
som suppleant.
•

Hvem skal udpeges som stemmeberettiget til SAND GF d. 27-03-2018
Hovedstaden kan have 3 der stemmer. Kim Allan, Asbjørn, David vælges.
Boformerne har 2 stemmer. Kim b samt Torben vil stemme for deres boformer.
Gadehjemløse har 2 stemmer. Kim Allan anbefaler at Allan (fra Hus forbi) kan være
med til at udvælge en stemmeberettiget gadehjemløs. Allan kan i samme forbindelse
vælge at pege på sig selv. Daniel vil på vegne af hovedstaden finde den sidste
gadehjemløse med stemmeret. Daniel vil på baggrund af løbende drøftelser i
bestyrelsen forsøge at finde en københavnsk gadehjemløs med grønlandske aner.
Hovedstaden afdækker hvilke kandidater til hovedbestyrelsen, de vil stemme på til
næste bestyrelsesmøde.

•

Møde med Sundholm Centerledelsen ved Lis Bjarnesen: Deltagere bliver René fra
sekretariatet, Kim Allan, Sussie, Ava samt Edmund. Vi afholder møde på baggrund af
de mange klager fra hjemløse på Sundholm, som er kommet den sidste lange tid.
Mail:
Natcafe `forskelsbehandling.
Voldsager.
Kig den anden vej.
Ikke tilstrækkeligt uddannet ift. konflikthåndtering.
Stor vikardækning.
Medarbejderne er for presset arbejdsmæssigt og løber for hurtigt.
Låsning af værelser uden partshøring.
Ava har 170 sider med håndskrevne klager over Sundholm. Hun vandt klagen. Ava blev
smidt ud.
1,5 time til at pakke ting.
Ikke tilstrækkelig kvalitet i henvisninger.
René har også en hel liste med punkter.

•

Evt.:
Mie er freelancejournalist fra DR1. Hun vil lave en radio dokumentar omkring Jakob
som døde forrige år på gaden. Hun delatog i fakkeloptaget omkring hans død. Hun
ønsker at lave Jakobs historie, samt en ”større” fortælling om hjemløshed i DK. Hun har
allerede interviewet Steen Rosenquist. Mie tænder diktafonen og hovedstaden giver
hende ”fortællinger fra gaden”.

Svesken på disken ang. Ava.
René problematiserer at han har set en skrivelse fra Ava ift. at SAND skal ned med nakken og
at hun ønsker at kontakte journalister, politikkere mv. Ava følte sig svigtet af det tidligere
SAND Hovedstaden.
Asbjørn beretter at han har set at Ava ønsker at ”vælte” Asbjørn. Ava er overrasket over dette,
og fortæller at hun har fuld tillid til Asbjørn.
Liselotte henviser til telefonisk samtale med Ava. Liselotte har gentagne gange hørt på at Ava
siger at hun vil skade SAND.
Liselotte fortæller også at Ava skulle have sagt (med vidner) at Ava ikke ønsker Asbjørn eller
Kim Allan ind i bestyrelsen.
Asbjørn fremviser en skrivelse fra Ava. Ava har skrevet at SANDheden skal frem i medier.
Liselotte tilbyder sin hjælp ift. kommunen til Ava, da det viser sig at Ava har været sur på
SAND over at hun ikke har fået ”individuel” hjælp af SAND.
Asbjørn beder Ava om at stoppe med at være negativ på SAND på Facebook.
Liselotte vil hjælpe Ava med hendes sager mod kommunerne. Ava vil stoppe med at sprede
dårlig stemning om SAND. Alle er enige om at det var fint at få ”Svesken på disken”. Nu er
misforståelser fejet af bordet.
Asbjørn foreslår at referatet gennemgås i løbet af max 7 dage og dernæst lægges på
hjemmesiden. Alle er enige og dette er hermed ny procedurer. Asbjørn vil, indtil vi finder en
ny løsning, lægge referater på hjemmesiden: kretaasser@live.com
SDS på besøg. Vi mødes fredag d. 16-03-2018 klokken 12.00 på sundholm. René indkalder Gry
fra SDS. Daniel, Liselotte og Kim B vil deltage på mødet.
Daniel fortæller at både Frelsens hær og Kirkens korshær byder op til dans, så hold jer ikke
tilbage med godt samarbejde. Daniel stiller sig til rådighed som kontaktperson.
Fælles SAND.
Liselotte, Asbjørn, Kim B, Ava vil deltage.

Næste møder bliver indkaldt som ”ekstraordinært bestyrelsesmøde” på baggrund af de
mange punkter som SAND Hovedstaden mangler at tage stilling til. Derved kan bestyrelsen
være beslutningsdygtige ift. punkter til debat og beslutning.
Mødet afholdes d. 12.03-2018 klokken 17.00 på Sundholmsvej 34, 2300. Kim Allan
(formand) indkalder til dette møde senere i dag, således at alle er orienteret i god tid.
Dagsorden vil være Århjul, samt ovenstående punkter markeret med rødt, som ikke er
gennemgået i dag. Kim B beretter at du ønsker et overblik over relevante kurser).

Nedenstående punkter markeret med rødt er punkter vi ikke når på dagens møde, hvilket vil
blive taget op på næste møder.
KFUM

OFG
Pr udvalg (ved Torben)
Solvang. SANDs fremtidige deltagelse og et ”undskyldningsbrev”. Rani har lavet et forslag som
er fælles for Skansegården samt Solvang.
Peer projekt fra We Shelter. Skal Hovedstaden deltage.
KBH Udsatteråd, skal SAND Hovedstaden have en repræsentant.
Frederiksberg udsatteråd skal have en repræsnetant fra SAND Hovedstaden.
Kontaktudvalget, skal SAND Hovedstaden have en repræsentant.
Udsatterådet Bornholm, skal SAND Hovedstaden have en repræsentant.
Forretningsorden skal drøftes ift. at lave ændringer i nuværende retningslinjer.
Arbejdsgrupper ved Kim Allan
Daniel spørger ang. Donationer.
Borgerforslag.

