Referat af bestyrelsesmøde den 18. marts 2008
Møde 08-03
Bestyrelsen samlet bortset fra Jerry der er sygemeldt. Jesper meddeler, at han
nu er så syg, at han må trække sig fra bestyrelsen.
Dirigent.
• Ole valgt
Godkendelse af referat. Bestyrelsesmøde den 29. februar 2008.
• Afventer godkendelse, da det først blev uddelt på mødet.
Gennemgang/godkendelse af referat generalforsamlingen.
• Godkendt. Underskiftsblad udleveret.
Godkendelse af renskrevne vedtægter.
• Godkendt.
Lodtrækning til bestyrelsen.
• Niels og Jesper valgt for 1 år, og Jens valgt for 2 år.
Formanden informerer.
• Der er kommet en indkaldelse til strukturmøde hos Kbh. kommune.
Henrik Niels og Ole tager snarest et møde om sagen.
• Der var kritik fra formanden, idet han mente at vore arbejdsgrupper,
mere eller mindre kørte sololøb. Samtidig kritik af manglende resultater i
grupperne. Dette blev taget ad notam.
• Vor nye ”medarbejder” er ved at lave en undersøgelse om
overbelægning på nødherbergene. Skal danne grundlag for et
høringssvar.
SAND generalforsamling 2008.
§ Indstillinger foretaget på sidste møde. Ingen nye indstillinger.
§ Steen, Carsten og Jesper, stemmer for boformerne.
§ Vi har således Stig + Henrik og Niels stemmer som bestyrelses stemmer.
§ Stig meddelte at Ega havde trukket sig helt fra Sand-arbejdet.
Sandudvalgsmøde i dag.
• Formanden orienterede kort.

Eventuelt.
• Carsten orienterede om de nye Id-kort, som skulle give
bestyrelsesmedlemmer adgang til huset og kontoret, og der blev taget foto.
• Niels kritiserede at man ikke overholdt fristerne for udsendelser af
indkaldelser. Niels skulle nu have fået en ny e-mailadresse, og problemet
skulle herved være løst.
• Stig fremlagde en foreløbig liste over spørgsmål, der skulle udsendes til
boformerne, forud for en evt. besøgsrunde. Carsten, Jesper, Henrik og Stig
arbejder videre med skemaet. (Vi modtager gerne forslag. Skal være
færdigt snarest.)
Næste møder i Sand Hovedstaden:
• 29/4 kl. 16,00 og den 20/5 kl. 13.00 (sandudvalgsmøde)
Andre datoer:
• 25/3, generalforsamling, 8/4 Fælles Sandudvalgsmøde (Odense) og 24/4
Sand temadage (2 dage) Middelfart. Check Sand’s hjemmeside under
kalender.
Mødet afsluttede kl. 13,00, hvorefter man overgik til sandudvalgsmøde.
Stig B. sekretær
18/-2008

