Referat af bestyrelsesmøde
den 7. december 2009
SAND – Hovedstaden
•

Til stede: Per, Carsten, Ole, Stig og Jørn. Fraværende: Jens, Hans Erik.

•

Dirigent: Ingen valgt

•

Godkendelse af referat. Bestyrelsesmøde 5. oktober 2009. Ole Skou har
haft kontakt med Helsingør kommune. Ved mødet den 6/11, blev der ikke
skrevet referat, da intet blev besluttet.

•

Formanden informerer. Carsten og Per har besøgt Overførstergården.
Formanden Michael, vil gerne være med i Sandarbejdet.
Vi skal flytte fra huset og formentlig flytte ind sammen Hus Forbi i
Bragesgade 10. Det er aftalt at Per og Carsten tager et møde med Ask
inden jul.
Gallschøts figurer skal udstilles i Kbh. Der er sendt ansøgning.
Ole Sohn’s bog ”Kort og Godt” bliver uddelt til boformerne.
Høringssvar vedrørende retsplejeloven er udsendt af sekretariatet, og
lægges snarest ud på hjemmesiden.
Projekt ”Natnød” er blevet startet som forening og der er blevet tildelt
midler. Der savnes frivillige til at tage vagterne om lørdagen.
Per har fremsat et forslag om nedsættelse af et vedtægtsudvalg, således at
vi kan få revideret SAND’s vedtægter.

•

Kontoret informerer. Har endnu ikke lavet regnskab. Det kommer snarest.
Stig fremførte et problem om afregninger for et kursus. Der er kommet nye
regler for afregninger. Sekretariatet anmodes om at specificere reglerne.

•

Udvalgene informerer.
Internationalt udvalg: Per bliver medlem af Int. udvalg. Næste møde 9/2.
Stig har været i BXL til møde i PREPCOM vedrørende konsensus
konferencen i 2010.
Kommunikationsudvalg:
Der skal laves nye brochurer. Spørgsmål om Jule- Tour de hjemløse. I
forbindelse med bundkonferencen. her under Tour de Hjemløs Kbh.
Der er generel modstand mod at få trukket opgaver ned over hovedet
Vedrørende fattigdomsåret ser det ikke ud til at der er de store planer. Vi
afventer nyt fra Socialpolitisk forening.
Kritik af udvalgets måde at arbejde på.

•

Udsatteråd: Helsingør. Ole har kontakten
Vedr. København der kommer et udkast fra kommunen. Er godkendt af
økonomiudvalget. Vi afventer nærmere fra Kommunen.

•

Strategiplan Kbh. Kom.
Ole Skou har gjort lidt lobbyarbejde på nogle Rambøl-møder.
Der er møde i Workshop i morgen (forandringsterori )(Per og Ole deltager)
Ole, Per Og Ole har været tidligere været til orienteringsmøde i KBH
Kommune.
Informationen fra sekretariatets side har svigtet noget. Vi efterlyser bedre
information.

•

Jule arrangementer
Asser/kirken. Vi har søgt om 8.000 Kr. og har fået dem. Til 1. og 2. juledag.
Vi bevilger kr. 5.000.- fra Sand’s kasse.
Julefrokost. Carsten kontakter Asser Lørdag den 19.

•
•

Eventuelt.
Det eneste sted der foregår noget er i høje Tåstrup. Der er nedsat en
følgegruppe.
Albertslund kommune, vides der ikke noget om.
Frederiksberg kommune, vides der heller ikke noget om. Ole skal muligvis
til møde med kommunen.
Der var megen diskussion om arbejsvilkårene i foreningen. Det blev aftalt
at vi næste afholder et bestyrelsesseminar, hvor vi diskuterer disse ting.

•
•
•

•

De næste bestyrelsesmøder.
Næste møde den 4/1-2010, kl. 10,00

