Referat af bestyrelsesmøde den 22 September 2008
SAND – Hovedstaden
Til stede
1 Ole Svendsen, Niels Elbrønd,Carsten Sørensen, Jens Vestergaard og Stig
Badentorph (Jørn Jensen)
Fraværende:
2 Jesper Hein, Per Ernstsen.
Afbud:
3 Jerry (langtidssygemeldt) og Sten Søderquist, arbejde
DAGSORDEN
Dirigent. Ole Svendsen
Godkendelse af referat.
Bestyrelsesmøde 11. august. Referatet godkendt
Informering
Fra formanden: Ikke tilstede.
Fra Udvalgene:
Internationalt udvalg har holdt møde. Der var en del sager, men primært
opgaverne omkring FEANTSA konferencen i DK i 2009 og fattigdomsåret
(EAPN) blev gennemgået. Referater findes på hjemmesiden.
Alternative boliger har besøgt 6 steder i Jylland. Rapport herom kommer
senere.
Næste nr. af Sandsiger beskæftiger en del med skæve huse.
Hjemløsedagen 17/10. Planerne er nogenlunde på plads.
Hus forbi generalforsamling den 9/10. Der kommer ændringer i vedtægterne.
Der opfordres til at stemmeberettigede møder.
Socialt Forum blev afholdt i Malmø i weekenden. Bestyrelsen forespørges om
vi skal være medlemmer.
Kontaktudvalget Kbh. kommune. Der skal være møde i oktober. Der skal
være valg. Ole fortsætter i udvalget.
Stig efterlyser flere oplysninger om udvalgenes arbejde.
Fra kontoret: En del af Carstens arbejde bliver brugt af sekretariatet.
Aktivering ophører 10/10. Carsten bliver muligvis ansat med løntilskud i Sand.
Indstilling til kontaktudvalgets frivillighedspris 2008.
Morgencafeen har netop fået Kronprinsens pris. Flere emner efterlyses.
Eventuelle forslag til kontoret. Hjemløsedagens projekt natherberg indstilles til
prisen.

Gennemgang af ansøgninger og budget 2009
Carsten har søgt §18 midler til driften i Kbh. Kommune.
Der er ligeledes søgt §18 midler, til afholdelse af temadage for beboerrådene
og sommerstævne. Der er ligeledes søgt PUF-midler over en 2-årig periode.
Der er udarbejdet budget der er vedhæftet.
Sandudvalgsmøder/Sommerstævne
Projektet er droppet grundet organsationerns manglende tid. Vi mangler
således et Sand-udvalgsmøde. Der er fastlagt møder den 21/10 og 9/12.
Diskussion om nye suppleanter til bestyrelsen, og eller ekstraordinær
generalforsamling
Det besluttes, at der udsendes et brev til de fraværende om tilkendegivelse af
fortsat medvirken i bestyrelsen, svares der ikke efter senest 14 dage, får de
en sidste påmindelse.
Der var ikke behov for afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.
Eventuelt
Rapporten fra rådet for socialt udsatte efterlyses. Carsten bestiller.
Hvem indstilles til Hus forbi?. 3 plus 3 suppleanter.
P.S. Jesper har efterfølgende skriftligt meldt sig ud af bestyrelsen
Næste bestyrelsesmøde
21/10 og 9/12.

