Referat af bestyrelsesmøde den 29. februar 2008
Møde 08-02
Bestyrelsen samlet bortset fra Jesper der havde meldt afbud, og Jerry der er
sygemeldt
1 Dirigent.
Ole valgt
2 Godkendelse af referat. Bestyrelsesmøde 7. februar 2008.
Referat godkendt
3 Gennemgang/godkendelse af referat generalforsamlingen.
Udsendes snarest
4 Godkendelse af renskrevne vedtægter.
Godkendes senere
5 Formanden informerer.
Møde i Gadeplan DK. Margrethe Vibe fra borgerrepræsentationen.
Der mangler nødpladser. Nogle mener at de skal udvises. Kan ikke
lade sig gøre. Hvordan kan vi presse på for at påvirke kommunerne,
om oprettelse af nødpladser. Der er tvivl om lovgivningen.
Der er oprettet et beboerråd på Hørhuset.
6 SAND generalforsamling 2008. Gennemgang indstillinger.
Indstillinger foretaget på sidste møde. Ingen nye indstillinger.
Steen deltager fra Lærkehøj og Carsten fra Lindevangen. Vi har
således Stig fra Kbh. + 2 yderligere stemmer.
Vi indkalder til samlet møde med boformerne den 18/3, med henblik
på at få samlet flere stemmeberettigede.
7 Sandudvalgsmøder 2008. Kontoret foreslår 18/3 – 20/5 – 19/8 – 14/10 –9/12
plus den årlige generalforsamling. Godkendt. (den 18/3 hos Røde
kors.)
8 Kapernums Kirken. Samarbejdet med kirken og Asser der er kontaktperson.
Ønsker samarbejdsperson i Sand. Forsøger at skaffe midler til
lørdagsåbent.
Det blev aftalt at Niels tager kontakt med kirken, om det videre
samarbejde. Backup ved Jens
9 Information fra eksterne råd og udvalg.
Seminarmøde i CIAS. Spørgeskemaer udsendt fra kommunerne
vedrørende udslusning.
CIAS samler op på det. Jens sender hele materialet til bestyrelsens
orientering. Der var lidt diskussion om de forskellige råd og indstilling
til disse. Der fremkom ingen konklusion, da man ikke var blevet
indbudt endnu.
10 Information fra SAND-udvalg/arbejdsgrupper.
Skæve huse har måttet aflyse møde den 28/2. Planlægningen af

Københavner turen er ved at blive fastlagt.
Der er aftalt møde med Kuben den 10/4, kl. 11.
Der skal ligeledes være møde med Kbh. kommune, den samme dag
i Bolig Projektgruppen
11 Information fra interne udvalg/arbejdsgrupper.
Henrik har haft møde med Kollegiet. Der er lidt problemer med
beboerrådet.
Stig er ved at udarbejde spørgeskema til boformerne.
Niels mener at der er steder hvor det er formålsløst.
Der er kommet bekræftelse fra Tipsmidlerne, at man har modtaget
ansøgningen. Svar i maj måned.
12 Information fra kontoret. Jeres nye E-mail gennemgang af opsætning.
Gennemgang af mailsystemet.
Nøgler til kontoret. Forskellige systemer diskuteret. Enighed om at
lave billed-ID der opsættes i buret, således at man kan henvende sig
til personalet kan blive lukket ind.
Der indkøbes mapper til de der har brug for det.
13 Eventuelt.
Henvendelse fra Kbh. kommune socialforvaltning vedrørende ny
struktur. (25 sider)
Kommunen ønsker en person til at deltage i udvalgsarbejdet.
Formanden foreslår at Henrik, Niels og Ole sætter sig ned og finder
ud af det. Niels og Ole bliver navngivne repræsentanter.
Der kommer endnu en medarbejder på kontoret 20 timer. Uddannet
grafiker.
Jens foreslår at vi køber eget regnskabssystem. Kostpris ca. 8001000 kr. Vedtaget at bevilge indkøbet.
14 De næste bestyrelsesmøde 18/3 2008 kl. 13.00 og sandudvalgsmøde 18/3
2008 kl. 14.00
Godkendt.......

