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Beslutningsreferat fra Bestyrelsesmøde
18 maj 2012
Til stede:
Per Ernstsen
Kim Würtz
Bo Jørgensen
Stig Badentorph
Ole Brems
Ole Svendsen
Peter Hollender
Poul Nielsen

,bestyrelsesmedlemmer

Afbud
Naja Berg
Edmund S. Jacobsen
,bestyrelsesmedlemmer
Gert ”Sidevognen” Lindsgaard ,suppleant
Udeblevet, uden afbud
Liff Larsen,

,bestyrelsesmedlem

Som dirigent blev Per valgt.
Som referent blev Bo valgt. Tilrettet for godkendelse ved Ole Svendsen.
Formanden konstaterede, at bestyrelsesmødet var rettidigt indkaldt og beslutningsdygtigt.
Konstituering:
Sekretær:
Bo Jørgensen
Næstformand: Kim Würtz
Kasserer:
Ole Svendsen
Bemærkninger:
Referat fra sidste bestyrelsesmøde ikke udarbejdet. Referatet gennemgået mundtligt.
Vedtægter: Ændringer medtages.
Beslutningsdygtighed:
Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved 50% fremmøde.
Der fremkom bemærkninger omkring mødedsciplin. Denne indskærpedes.
Formanden beklagede den sene udsendelse af dagsordenen.
Ole Svendsen efterlyste de nye vedtægter på tryk.
Underskriftsberettigede til, to i forening, at hæve på vores konto i Arbejdernes Landsbank:
Formanden (Per Ernstsen)
Næstformanden (Kim Würtz)
Kasseren (Ole Svendsen)
Medlem Poul Nielsen

Formandens beretning:
Formanden (Per Ernstsen) orienterede om aktiviteter i perioden siden sidste bestyrelsesmøde,
samt kommende aktiviteter. Herunder:
- PEP konferencen i Bruxelles.
- Socialformidleruddannelsen.
- BINDEX.
- Borgerhøring.
- Kommunikationen: At denne skal forbedres.
- Temadag på Kollegiet 22/5-12.
- Powerty Walk 22/5-12.
- Opbevaring af madrasser doneret af DFDS (Ikke i beretningen. Sidebemærkning.)
- Bo Jørgensen udpeget som kommunikationsmedarbejder. (Ikke i beretningen.
Sidebemærkning.)
- SAND/Hope forventes inviteret til konference i Milano - Bologna.
- SAND og HOPE vil søge midler fra EU til HOPE.
Formandens beretning blev godkendt.
Beboerrådsseminar:
Det bemærkedes, at disse ikke fungerer efter hensigten. Seminarene tages op til behandling
igen.
Transport til/fra møder:
Reglerne fra Landsorganisationen SAND følges, med indskærpelse af, at kørsel i eget køretøj
skal godkendes forhånds af sekretariatet.
Ole Svendsens forslag vedrørende transport godkendt. Dette indføres i retningslinierne snarest
muligt.
Suppleanter:
Et forslag gik på, at suppleanter indsættes på ledige poster efter kompetencer. - Ikke
anciennitet. Herefter rekonstitueres bestyrelsen.
Et andet gik på, at vi ventede til vi havde set, hvem af de tre suppleanter, der rent faktisk kom til
møderne, og så udfærdigede en prioteringsliste.
Et tredje forslag lød:
Bestyrelsen vælger, hvilke(n) suppl. der får stemmeret ved et givet bestyrelsesmøde
(ved manglende fremmøde af ord. medl.), eller indtræder for et fratrådt medlem.
Sidstnævnte forslag blev godkendt.
Et bestyrelsesmedlems ekstraordinære indsats skal logges. (Sidebemærkning.)
Funktionsbeskrivelser:
Det indskærpedes, at kontoret skal være ryddeligt, og filer arkiverede.
Medlemmer uden mailadresse, skal have information ol. fremsendt med brevpost.
Stig udsender mailliste og adresseliste.
Forretningsorden:
Ændringer vedtages på mail. Stig er aktionshaver på denne opgave.

Formandens arbejdsopgaver:
Der fokuseres på uddelegering af opgaver mhp. nedbringelse af stressniveau, samt for at
aflaste formanden. Ansvaret for opgaverne ligger dog stadig hos formanden.
Det drøftedes, at udarbejde et kompetencekatalog for bestyrelsesmedlemmerne, for at lette
uddelegering af formandens opgaver, og opgaver generelt.
Bestyrelsesseminar:
Der fokuseres på forbedring af samarbejde og sammenhold, samt stærkt forbedret
kommunikation.
E-mail:
- Opsætningen kontrolleres og optimeres (Aktion Bo Jørgensen)
- Der etableres nye koder til telefoner (Aktion Bo Jørgensen)
- Mailarkiveringen optimeres. (Aktion Bo Jørgensen)
- Beskeder på telefonsvareren slettes, efter disse er håndteret korrekt.
- Kalenderen opdateres.
- Gl. mails arkiveres.
Bemærkninger fra Peter Hollender:
- Møder i fremtiden: Mulighed for aftenmøder?
- Fundraising.
- Deltagelse i seminar ved Severin: Stig Badentorph, Ole Brems, Poul.
Temadag 22/5-12 10:00:
Gl. Køge landevej 137, herefter Egtmond, Hillerødgade & Mændenes Hjem.
Deltagere: Per, Ole B., Poul E., Stig, Kim & Bo.
Bisidderkursus:
Det undersøges om der er mulighed for deltagelse i opfølgningskursus, selvom man ikke har
deltaget i det grundlæggende kursus. Derudover undersøges det, om der kan skaffes midler til
det grundlæggende kursus.
Netværksrådslagning:
19 - 20 juni 2012. Deltagere: Ole B. & Bo
Fremtidige arbejdsopgaver:
- SBH 28 august 2012: Konference om hjemløsestrategi.
- Brugernes bazar 22 august 2012.
- Hjemløsedagen 17 oktober 2012.
- Hovedbestyrelsesmøde 15 august 2012.
Diverse afsluttende bemærkninger:
- Kim orienterede om underskud (Giv-En-Hånd.)
- Sundholm sommerfest udestår. Aktion: Per. Sundholm sender oplæg.
- Kofoeds kælder lukker.
Næste bestyrelsesmøde er 4 juni 2012, klokken 10:30, i SAND’s lokaler, Sundholm.

