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HJEMLØSES LANDSORGANISATION
HOVEDSTADSUDVALGET

SAND HOVEDSTADEN

REFERAT, bestyrelsesmøde d. 3/9 2012

Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S], medl. best. & forr.udv.
Kim Hasborg [Kim H], best.medl.
Steen Rosenquist, Kim Würtz [Kim W], Henrik Bøje, SAND H-medl.
Per Søhus, fmd., landsorg. SAND, Ask Svejstrup, sekretariatet.
Afbud:
Ingen afbud
Ikke mødt:
Poul Nielsen, medl. best. & forr.udv.
Edmund S. Jacobsen, Gert Lindsgaard, Peter Merrild, Naja Berg,
Peter Hollender, best.medl.
Valgt som:

Dirigent: Ole B, Referent: Ole S

Det konstateres at:
Med tre, ud af ni, fremmødte bestyrelsesmedlemmer, er bestyrelsesmødet ikke
beslutningsdygtigt.
Med to, ud af tre, fremmødte medlemmer af forretningsudvalget, er dette
beslutningsdygtigt, og kan handle på bestyrelsens vegne.
---ooo---ooo---ooo--Der indledes med en præsentationsrunde.
Det indskærpes, at der skal ske tilmelding til best.møderne, af hensyn til frokosten.
Referat fra bestyrelsesmødet d. 6/8 2012 fremlægges. Det frembød ingen kommentarer.
Ask foreslår, at vi allerede nu udfærdiger en klar formulering af mindste antal fremmødte
medlemmer til bestyrelsesmøderne for opnåelse af beslutningsdygtighed, til brug for en
vedtægtsændring ved førstkommende generalforsamling.
*****
Formanden, Poul, er ikke tilstede, hvorfor næstformanden, Ole B, aflægger beretning.
Ole B har i samråd med Rasmus fra Hus Forbi, delvis aftalt, at vi jævnligt, en gang om måneden,
skal komme ind til dem, og fortælle om og besvare spørgsmål vedrørende SAND H.
Det kunne f.eks. være den sidste onsdag i hver måned, når der alligevel er sælgermøde.
Der var enighed om, at det var en god idé.

Vedrørende BINDEX-projektet, var vi enige om at fastholde at det skulle starte på Lindevangen.
Formanden vil blive anmodet om at kontakte dem, Ole B følger op.
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Kasseren, Ole S, orienterer, på opfordring, om reglerne for rejsegodtgørelse.
Derudover, at vi vil lade Sekretariatet overtage administrationen af vores midler. Det vil bl.a.
betyde, at vi fremover vil modtage kvartalsregnskaber.
*****
Kim W fremfører, at han ikke mener, han har trukket sig ud af bestyrelsen, men kun som
næstformand.
Han forelægges sin egen mail om udtræden, men er stadig ikke enig. Han virker ikke modtagelig
for nogen form for argumentation.
Kim W er formand for Udsatterådet i Høje Taastrup Kommune, til hvilket kommunalbestyrelsen
har udpeget ham som medlem, uden indstilling fra SAND H's side. Han beretter, at rådet efter
planen skal ophøre d. 31/12 2012, og så vidt han er vidende, er der ingen planer om forlængelse.
Direkte adspurgt, om han har orienteret rådet om, at han ikke længere er med i bestyrelsen i SAND
H, er svaret, at det har han ikke. Han får at vide, at det vil være en god idé at gøre det.
Henrik fortæller, at der på Kollegiet er et øget misbrug, også af ”sne”.
Ingen bestyrelsesmedlemmer i Hovedstadsudvalget er med i Landsorganisationens bestyrelse, vores
repræsentant er et tidligere bestyrelsesmedlem, som ikke er særlig meddelsom, hvorfor vi aftaler
med Per, at han som formand vil sende os dagsordenen til de kommende møder, så vi skriftligt kan
redegøre for vores holdninger.
*****
Ole B formaner om, at vi ikke skal udlevere navne etc. på Facebook.
Der er enighed om, at interne og/eller fortrolige oplysninger ikke lækkes på Facebook.
*****
Vi mangler stadig at få nedskrevet en forretningsorden for bestyrelsen, Steen og Ole S påtager sig
opgaven.
*****
Besøg på boformer:
Kim W og et andet forhenværende bestyrelsesmedlem har tidligere påtaget sig at arrangere et besøg
på Skansegården, dette er imidlertid ikke blevet til noget, hvorfor Ole B nu, sammen med Kim W,
vil sørge for, at det endeligt sker.
På Solvang er der, iflg. Kim W, beboermøder jævnligt, både for beboerne alene, og med deltagelse
af personale – hvor der i øvrigt er mødepligt (for bb). Vi træffer ingen endelig beslutning om
hvornår vi skal derud.
På Lindevang/Lærkehøj vil Ole S prøve at få en aftale.
*****
Øvrige aktiviteter:
Næste borgermøde – Galde & Gode Ideer – holdes d. 8/9 i Ørstedsparken, vi deltager som sidst.
Vi har kontaktet Professionshøjskolen Metropol, for at høre, om nogle af deres studerende ville
være interesserede i vores projekt om beboerråd. Resultatet blev, at Claus-Arne Hansen, lektor i
samfundsvidenskab, ville fremlægge det for studerende, der skulle i gang med et Bachelor-projekt.
Vi har netop i formiddags fået den første henvendelse fra to studerende. Ole S følger op.
---ooo---ooo---ooo--Referat godkendt:

Kbh d. 1/10 2012

Steen Rosenquist

Ole Svendsen
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