Referat fra bestyrelsesmøde
den 21. oktober 2008
Til stede: Ole, Stig, Niels, Carsten, Jørn og Per
Fraværende: Steen, Jens
1 Dirigent. Ole
2 Godkendelse af referat. Referatet godkendt.
3 Formanden informerer.
Næstformanden informerer om henvendelse fra Askovgården. Ole tager til
møde.
4 Udvalgene informerer.
Hjemløsedagen: Carsten informerer at arrangørerne er enige om at dagen var
en succes.
Alternative boliger: Stig og Carsten laver oplæg til Lola.
De sociale viceværter hold møde. Vi kan desværre ikke komme med.
Beslutning skal træffes om fortsat arbejde.
5 Kontoret informerer.
Vi har kr. 26.878 disponibel. Det blev besluttet at give Asser og kirken kr.
5.000.- til afholdelse af jul.
Forslag om indbydelse af boformerne til fælles arrangement. Det blev besluttet
at vi arbejder videre med dette.
Det blev besluttet at udskifte vort bredbånd til 3 gange hastighed til samme
pris og kr. 100 i oprettelse.
Indkøb af arkiv-skuffeskab ca. 1500 kr. vedtaget.
Telefon og taletidskort til Carsten. Aftalt at Jørn skaffer kort.
Nedsættelse af økonomiudvalg, Carsten, Ole og Niels arbejder videre med
sagen.
Kritik af Stigs svar på henvendelsen fra den Soc. Højskole. Henvendelse skal
behandles af bestyrelsen. Jørn tager med den 26/11.
Besøg af norsk professor. Har ikke nogen pendant til Sand i Norge. Blev
informeret om lovgivning og forholdene i Sand.
6 Indstilling til kontaktudvalget.
Kbh. kommunes kontaktudvalg for friv. soc. arbejde. Der skal vælges et
medlem og 2 suppleanter. Brian Lentz genopstiller. Møde den 28/10. Hvis vi
kender nogen, bedes man komme ud af busken.
7 Gennemgang af regnskab indtil dato. Gennemgået tidligere.
8 Sandudvalgsmøde (efter dette møde).
Ingen var fremmødt fra bostederne. Tvivl om hvordan vi kan "vække" folk.

Der kom flg. Eksempler frem: Rundringning, møder, besøg, Udsendelse til
ledelsen på bostederne, Interview serie med HF sælgere.
Campingvognen.???
Vi går i tænkeboks, og den enkelte bedes melde tilbage.
Det blev besluttet, som første forsøg, at afholde næste fællesudvalgsmøde
som en juleforkost.
9 Diskussion om ny formand - bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til
bestyrelsen og eller ekstraordinær generalforsamling ..
Jesper er udtrådt. Suppleant skal indkaldes.
Jerry svarer ikke på henvendelsen. Endnu et brev afsendes med frist for
tilbagemelding.
Sten Søderquist svarer heller ikke. Skal have endnu et brev med endnu en
tidsfrist. Såfremt Sten melder sig ud, eller ikke svarer, er han udtrådt af
bestyrelsen.
Det antal pladser der måttet blive ledige, bliver tilbudt Jørn Jørgensen og Per
Ernstsen. Jørn er førstesuppleant og Per andensuppleant.
Grundet Sten’s fravær. Er Ole enstemmigt af bestyrelsen valgt som formand.
10 Eventuelt.
Jørn er blevet valgt som bestyrelsesmedlem i Hus forbi med Ask som
suppleant og Carsten er valgt som suppleant for Stig Tarnov.
Kontoret er forbeholdt HS bestyrelse og ikke som ekstra mødelokale for
sekretariatet. Hvis HS bestyrelse ikke er arbejdende, men kun har almen snak,
skal dette foregå anden sted i huset hvis der er nogle der arbejder på kontoret.
11 De næste bestyrelsesmøder. Der er fastsat møde den 2/12 2008 kl. 13.00
og fællesudvalgsmøde (julefrokost) 9/12 2008 kl. 13.00.
Venlig hilsen
Stig Badentorph
Sekretær

