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REFERAT, bestyrelsesmøde d. 4/6 2012

Fremmødte: Per Ernstsen, Poul Nielsen, Ole B. Larsen [Ole B], Stig Badentorph,
Ole Svendsen [Ole S], best.medl.
Kim Hassborg, suppl.; Henrik Bøje,Kollegiet; Jens Vestergaard
Ole Skou [Ole §], sekretariatet
Afbud:
Kim Würtz, Peter Hollender, Bo Jørgensen, best.medl.
Ikke mødt: Liff Larsen, Naja Berg, Edmund Jacobsen, best.medl.
Dirigent: Per, referent: Ole S
Det konstateres, at mødet er rettidigt indkaldt, men med under 50% fremmødte medlemmer, er
bestyrelsesmødet ikke beslutningsdygtigt.
---o---o---o--Følgende beslutninger træffes derfor under forbehold af godkendelse ved næste beslutningsdygtige
møde:
Ole B renskriver vedtægter på mandag, 11/6, lægges på kontoret til underskrift, senest ved næste
best.møde.
Ole S kontakter Albertslund Kommune, om mulighed for SAND H´s inddragelse i
hjemløsestrategien/evt. kommende udsatteråd.
Temadage skal afholdes
På Frederiksberg, Finsens Have, Per finder en dag, helst 20/6, evt. 21/6
Solvang, Tjørnehøjgård, Blå Kors (hvor det afholdes), Kim er tovholder.
Skansegården (hvor det afholdes), Overførstergården, Stubben (Helsingør), ved Stig og Poul.
Der udfærdiges en bestyrelseshåndbog, der godkendes af bestyrelsen.
Forretningsorden udarbejdes på grundlag af Per´s udkast + vedtagne ændringer/tilføjelser fra sidste
bestyrelsesmøde.
Formanden, evt. i samarbejde med sekretæren, besvarer indkomne henvendelser. Henvendelser fra
hjemløse og private borgere kan dog behandles af et bestyrelsesmedlem, der selv påtager sig den
givne opgave.
Hus Forbi
Opslagstavle ajourføres, vi vil prøve at satse på at udgive nyhedsbreve.
Per arrangerer dialogmøde, også Poul, Ole B, Ole S deltager.
Ole §´s forslag om at vi kommer til sælgermøderne vedtages.
---o---o---o---
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Indledende bemærkninger; Stig savner referat fra den ordinære gen.forsaml., samt de nye vedtægter
i renskrevet form.
Formandens beretning
Der har været SAND-temadage om hjemløsedrømme i Middelfart.
Per har holdt oplæg om SAND på Metropol Sociale Højskole.
Bemærkning: Henrik oplyser at der på ”Kollegiet” er utilfredshed med SAND, som flere mener
har ødelagt Hus Forbi.
Ole § forklarer, at det må skyldes ondsindet sladder, tværtimod har SAND nu fået
avisen til at køre godt, bl.a. er oplaget steget til 80.000 eks./md.
Han tilbyder at aflægge et besøg.
Beretningen godkendes.
Har formanden for mange opgaver ?; det mener Per ikke selv.
Poul foreslår at lade andre overtage nogle af hans poster.
Ole § oplyser, at formanden for Udsatterådet i Høje Tåstrup, SAND H´s repræsentant Kim Würtz,
tilsyneladende ikke fungerer optimalt. Rådets sekretær ”efterlyser” mere aktivitet fra Kim´s side.
Albertslund Kommune har ikke noget udsatteråd, men er med i hjemløsestrategien. De har fået 11,2
mill. kr. herfra; i styregruppen sad oprindeligt, i 2009, Helge Bo Jensen (enhl) og Niels Jensen (soc
dem), fra SAND var vi repræsenteret af René Holmgren og Ask (tovholder). Nu er vi ikke meget
med.
Om dette, samt om hvordan vi ellers kan samarbejde, kontakter Ole S kommunen. Poul
understreger, at det skal følges til dørs. Kommer vi i dialog med dem, vil Ole B også gerne deltage.
Jens Vestergaard spørger: Hvor kommer informationerne hen ? Og fortalte om, at vi ”var med til
bords”, da Lyngby Tårbæk Kommune for adskillige år siden implementerede deres udsattestrategri.
Vi skal have gang i BINDEX-projektet, Poul, Ole B, Stig, (Ask) ”kører” det.
Sundholm.
Sommerfest, June B vil indkalde til møde. Der skal skaffes penge, måske ”områdeløftet” vil gi'.
Ole B melder sig til et evt. festudvalg.
Derudover vil Per holde møde med hende om ”hvordan det det kører på Sundholm”. Han har
oplevet en uheldig episode på Herberget, ”De undergraver vores autoritet”. Ole § foreslår at få navn
på involverede medarbejdere, og ellers referere til en given episode; vi vil så kunne gå videre med
det. Det virker, som om nyansat personale ikke kender SAND´s virke/rolle.
Ole B spørger, hvor meget vi kan tillade os at bruge på temadagene, til mad etc. Kasseren udtaler, at
2/3.000,- pr sted er OK.
Stig opfordrer til, at når der sendes mails os selv indbyrdes sker det ikke kun på
kbh@sandudvalg.dk, men til hvert best.medlem personligt, og desuden: Kom oftere på kontoret.
Vestergaard ønsker også mails.
Om bestyrelsesseminar; Stig kender et sted i Frederikssund, han checker nærmere ud.
Om besvarelse af henvendelser; se trufne beslutninger.
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Eventuelt.
Ole S anmoder om, at man kun skriver sig i fremmødekalenderen, når man rent faktisk er på
kontoret for at udføre SAND H-arbejde.
Det blev diskuteret om der skulle holdes aftenbestyrelsesmøder, ingen syntes så.
Ask aflagde besøg, han pålagde Poul, Ole B, Ole S at melde sig frivilligt til næste Borgermøde, der
holdes i H.C. Ørstedsparken d. 23. juni. Program følger.
Mødet afsluttedes, formanden takkede for god orden.

/Ole
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