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HJEMLØSES LANDSORGANISATION
HOVEDSTADSUDVALGET

SAND HOVEDSTADEN
REFERAT, bestyrelsesmøde d. 2. juli 2012
Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S], Per Ernstsen [Per E], Stig Badentorph,
Edmund S. Jacobsen, Poul Nielsen, bestyrelsesmedlemmer
Per Søhus [Per S], formand landsorg., Niels Werner, KFUM Aug. Gardesvej
Afbud:

Ingen afbud

Ikke mødt:

Kim Würtz, Bo Jørgensen, Liff Larsen, Naja Berg, Peter Hollender, best.medl.

Valgt som:

Dirigent: Per E, Referent: Ole S

Det konstateres at:
Med seks, ud af elleve, fremmødte bestyrelsesmedlemmer, er bestyrelsesmødet
beslutningsdygtigt.
Vedr. godkendelse af dagsorden: Punkterne 6, 8, 11 &12 udgår, ved flertalsbeslutning. Pkt. 14
flyttes ind under pkt. 4.
Referat fra bestyrelsesmødet 4/6 godkendt med rettelser.
Referat fra bestyrelsesmødet 18/5 godkendt med rettelser.
Referat fra bestyrelsesmødet 7/5, foreligger ikke, hvorfor godkendelsen udskydes.
---ooo---ooo---ooo--Formandens beretning:
”Galde og Gode Ideer i H. C. Ørstedsparken, der var ca. 90 prs..
Der kom en del galde fra Martin, Hus Forbi-sælger, der beskyldte SAND for at stjæle fra
Hus Forbi, hvilket mange tilstedeværende anså for at være sandt.
Per E mener, rygtet stammer fra Michal Espersen fra ”Morgencafeen”.
June, Sundholm, har ikke indkaldt til møde om sommerfest.
Der har været møde med Herberg og Aktivitetscenter samt Udsatsen her på Sundholm. Per E
fandt det uheldigt, at vi ikke som organisation bliver respekteret. Bo Møller Nielsen, chef for
Aktivitetscenteret vil ta' hånd om det.
I morgen vil beboere fra Bocentret i nr 16 komme kl. 13.00. Ole B vil også komme.
Vi skal have underskrevet vedtægter.
Per E er i gang med at skrive Newsletter for HOPE. Det er for medlemmerne, men skal være
læsbart for alle.
Medlemmerne beretter:
Poul fortæller at han, Per E og Ole S har besøgt Lindevangen, for at fortælle om SAND,

Bindex og Hjemløsekoret. Vi blev godt modtaget, og Poul synes at de virkede særdeles
interesserede i Bindex-projektet.
Per E udtaler at temadagen i Finsens Have var en skuffelse. Der var kun få fremmødte, et
tidligere bestyrelsesmedlem, Carsten Sørensen, samt en ”dame”, som vist ikke havde prøvet
at være hjemløs. Derudover var der én der kom og gik flere gange. Endelig deltog to
SKP'ere fra Frb. Komm..
Ole B: Damen vil gerne have netværksrådslagning.
Stig: På torsdag får vi besøg af to samordnere fra SUS/Kbh's Komm.
På Skansegården er der blevet ansat en beboerkonsulent som bindeled mellem beboere og
ledelse. Huslejen er faldet, og inkluderer nu mad.
Ole B: På Kollegiet er der ca. 40 tomme værelser, forstanderen foreslår en sammenlægning
af værelser. BR, i Kbh's Komm., holder møde om sagen d. 15/8, Ole B tager derind og
overværer.
Ole S ønsker, som kasserer, enighed om hvem der er berettiget til tlf/internetgodtg. for
2. kvt., hvilket opnås.
Nyanskaffelser:
Poul foreslår vi køber en bærbar computer, så vi i alt har to. Ingen stemte imod. Stig
sonderer markedet, og kontakter Poul. Poul og Ole S foretager indkøbet.
Fremtidige aktiviteter:
Stig foreslår vi inviterer beboerrådene til et arrangement.
Edmund talte om en sommerfest på Sundholm.
Poul: Bindex, træning i august, derefter køres det i efterår/vinter.
Skal vi holde et bestyrelsesseminar?, det kunne, foreslår Stig, holdes på Færgelundens
Konferencecenter.
Visse best.medl. udviser ringe fremmøde og undlader at melde afbud til best.møderne, Per E
sender brev/mail derom til de pågældende.
Ole S foreslår ny-konstituering af næstformands- og sekretærposten ved næste best.møde.
Temadage på Skansegården. Stig fortsætter med at arbejde for det, Poul kobles på.
Evt.: Per E påpeger, at Stig uretmæssigt underskriver sig som sekretær for SAND H i diverse mails.
Næste bestyrelsesmøde holdes d. 6. august 2012.
Formanden takker af.

