HJEMLØSES LANDSORGANISATION

HOVEDSTADSUDVALGET

SAND HOVEDSTADEN

Referat

Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013
med fortsættelse d. 16. januar 2013

Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl. best. & forr.udv.
Edmund S. Jacobsen; medl. best.
Steen Rosenquist; medl. forr.udv.
Jens Vestergaard; medl. SAND H
Afbud:

Gitte Smith Jensen; medl. forr.udv.

Ikke mødt:

Gert Lindsgaard, Peter Merrild, Naja Berg, Kim Hasborg; medl. best.

Valgt som:

Dirigent: Steen,

Referent: Ole S

Konstatering: Med 3 ud af 4 medlemmer af forretningsudvalget fremmødt, er bestyrelsesmødet
beslutningsdygtigt.
Dagsorden godkendt.
Referat fra sidste best.møde foreligger ikke grundet referentens sygdom.
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Formanden informerer:
Evalueringsrapporten til Kbh’s Komm. endnu ikke udfyldt, der arbejdes på sagen.
Telefon til den mobile retshjælp; det viser sig at vi aldrig har fået en.
Landsorg.formanden arbejder på, at få gjort ”Sandsigeren” til en del af ”Hus Forbi”.
Det oplyses at den ”Gamle By” i Århus har en udstilling om hjemløse.
Der skulle hilses fra Birthe Poulsen, Socialstyrelsen
Edmund foreslår at hjemløse der får en lejlighed, informeres om SAND-aktiviteter, der udarbejdes en
kulturpjece. Der arbejdes videre med sagen med Edmund som tovholder.
Inventar: Et bord kan evt. fremstilles af snedkeriet på Sundholm, mener Edmund. Han giver
kontaktoplysninger til arbejdsudvalget – Ole B & Ole S.
Budget 2013, der henvises til at det kan ses på computeren.
Forretningsordenen færdigskrives til godkendelse af Ole S.
Evaluering af julefrokoster:
Til bestyrelsens julefrokost havde Ole B egenhændigt inviteret to personer med, da vi havde to afbud, og
under alle omstændigheder skulle betale for maden. Den ene var et tidligere bestyrelsesmedlem som ikke
længere er aktiv i SAND H, samt vedkommendes samlever, der end ikke er medlem af SAND. Der var
enighed om, at dette ikke burde være sket, og noget lignende vil ikke ske fremover. I øvrigt forløb aftenen
godt.
Til julefrokosten/årsfesten for medlemmerne var der ca. 100 fremmødte. Ros til Edmund for at have skaffet
frivillige, der var en tak fra ”Hus Forbi”, og så fremdeles, kort sagt: tak for alt til alle fra alle.
Nytårskuren: Ole B har fået talt med overborgmesteren, sender information til os.
Evaluering af besøgte boformer.
Vi har besøgt Lærkehøj, med Edmund som tovholder; et møde med personalet gik fint, de udviste interesse
og var positive overfor os; et møde med beboerne kunne ikke umiddelbart lade sig gøre pga. en enkelt
beboer. Edmund arbejder videre med sagen.
Ellers har vi i foråret besøgt Kollegiet, Sundholm og Lindevang.
Generalforsamling 2013.
Ole B finder et egnet lokale på Sundholm.
Ole S udfærdiger og udsender indkaldelse senest d. 1/2 2013. Edmund vil måske gerne være med til at lave
noget materiale til udsendelse.
Bestyrelsen udarbejder forslag til reviderede vedtægter, møde desangående aftales senere.
Der træffes beslutning om, at der ikke må efterlades private effekter på kontoret, og at hver enkelt rydder
op efter sig.
Grundet det fremskredne tidspunkt, besluttes det at mødet ophæves midlertidigt, og fortsættes onsdag d.
16. januar.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Bestyrelsesmøde 16/1 2013, fortsat fra 7/1 2013
Afbud fra Steen, hvorfor Jens overtager posten som ordstyrer.
Der er enighed om at mødes mandag d. 21/1 for at revidere vedtægter m.h.p. fremlæggelse som
bestyrelsens forslag til nye vedtægter på generalforsamlingen d. 25/2 2013.
Ole B har aftalt møde d. 24/1 for at aftale nærmere om et førstehjælpskursus, som nogle studerende har
tilbudt os.
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Aktiviteter 2013:
Vedr. beboerrådsprojektet, vil Sekretariatet gerne overtage styringen, hvis vi kan få forlænget
projektperioden til slut-juni; ansøgning herom er afsendt til Soc.ministeriet.
Vedr. Bindex, vil Ask, sekretariatet & Edmund besøge Overførstegården onsdag d. 23/1 kl. 14.00
Det 1. sted hvor det blev afprøvet i SAND, var på Sønderskovhjemmet, Falster, hvor Helle – fra Vestsj.udv. –
var draget ned.
Fællesspisning for hjemløse? Ole B foreslår, at det kunne ske én gang om måneden, vi venter med at træffe
beslutning.
Edmund foreslår møde med hjemløseenheden om tilbud til hjemløse, og om en oversigt med indgangsveje
til herbergspladser. Vil selv forespørge ”rundt om”.
Det foreslås også, at der laves en folder om SAND Hovedstaden, som fortæller om muligheder for
aktiviteter; målrettet tidligere hjemløse, der netop har fået en bolig.
Skal vi have et større projekt, Edmund vil gerne være med. Vi får alle opgaven: Find et tema.
Vi skal prøve at inddrage ildsjæle fra boformerne i planlægningen.
Måske kan vi også holde en påske-pinse-forårsfest.
En fast dag hos Hus Forbi [HF], Jens taler med Rasmus (fra HF).
Opfølgning på besøg på Lærkehøj, Edmund ringer til dem om møde med beboerne.
Intet nyt vedrørende Skansegården.
Vi skal besøge flere boformer, så vi ”går i gang fra en ende af”.
Vedr. besøg af studerende; Hus Forbi planlægger et program for nævnte.
Til næste fælles SAND-møde vil Jens komme med et indlæg om: Synliggørelse gennem Hus Forbi.
Edmund foreslår betalt annonce i Hus Forbi, og henv. Til TV2 Lorry.
Om sekretariatets rolle: Ole S understreger, at SAND H er en selvstændig organisation, og at sekretariatet
er en del af Landsorganisationen, hvis opgaver de primært varetager. Dog er det også en del af
sekretariatets virke at bistå de lokale udvalg med støtte i de tilfælde, hvor det måtte være nødvendigt. Det
er således ikke formålstjenligt at inddrage dem i alle forhold vedr. Hovedstadsudvalget.
Husorden og adfærd: En venlig omgangstone efterlyses. Der er enighed om at vore computere bliver på
kontoret, og kun undtagelsesvis flyttes ind i fælleslokalerne i forbindelse med udførelse af SAND-arbejde.
Det gentages fra d. 7/1, at der ikke må efterlades private effekter, og at alle rydder op efter sig.
Punktet eventuelt:
Vi talte om, hvorvidt vi skulle anskaffe nogle hovedtelefoner, ingen enighed opnåedes.
Jens udtaler, at den skattefri godtgørelse for tlf/internet-forbindelse er steget til kr. 2.600 pr. år.
Edmund beklager at der ingen forsikring er på de nyanskaffede computere, vil kontakte Computer City for
mulighed for en sådan.
Ole B er stadig i gang med at finde ud af, hvor vi skal have mobilt bredbånd til de to bærbare.

Referat godkendt:

Kbh d.
Ole Brems Larsen

Steen Rosenquist

Ole Svendsen
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