Humlegården, Hørsholm

Mandag d. 28/11 2016

Referat af SAND Nordsjællands bestyrelsesmøde:
Tilstede: Søren ( beboerrådsformand på Skansegården ), Henrik, Dan, Birgitte, Ask Svejstrup og Rani.


Valg af dirigent: Søren Danboe



Valg af referent: Rani Henriksen



Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 25. april 2016.
Referatet blev godkendt.



Økonomi: Der bliver aftalt, at Birgitte og Henrik betaler ca. 16.000 kr. tilbage til Gribskov
Kommune ( § 18-midler fra 2015 ) og ca. 2100 til Susanne i SAND’s sekretariat.
Derefter vil Rani og Birgitte gå i Arbejdernes Landsbank i Hillerød og tale med Katrine, så Rani kan
blive godkendt som kasserer. Dette gøres onsdag d. 30/11 kl. 15:00.
Det aftales, at Rani laver et udkast til et budget for 2017 og sender det til Ask inden fredag d. 2/12.
Udgifter til valgmøder til kommunalvalget i 2017 skal skrives ind i budgettet.
Der skal afsættes midler til transport til besøg på boformerne inden næste generalforsamling i
SAND Nordsjælland samt til SAND´s kurser, temadage o.a.
Vi har fået knap 6.400 kr. af Michael Aaby, som han har indsamlet via en cykeltur til Nordkap.
(Rani har efterfølgende, d. 31.11. kontaktet Michael telefonisk. Michael oplyser at udvalget må
bruge midlerne som de vil, men han vil være glad for en tilbagemelding, hvor vi fortæller hvad
pengene er gået til.).
Pengene skal med i budgettet for 2017.



Rani tager til byrådsmøde på Hillerød Rådhus onsdag d. 30/11 kl. 18:30, når etableringen af et
udsatteråd i Hillerød skal vedtages.
Søren vil orientere beboerne på Skansegården om SAND på det samtidige beboermøde.
Det besluttes, at Bente Borg Donkin fra SF og medlem af Udsatterådet i Helsingør skal inviteres
med til bestyrelsesmøde i Klubben i Helsingør.

Vi vedtager endvidere, at fastholde kontakten til Frivilligcenter Hillerød. Vi kan bl.a. spørge de
ansatte dér om kontakter og råd, når der skal søges om § 18-midler.
Info om Frivilligcenter Hillerød kan læses i Frederiksborg Amts Avis.
Birgitte holder øje med arrangementer.



Rani blev valgt til at være SAND Nordsjællands observatør til SAND’s hovedbestyrelse.
Ask bad udvalget oplyse om praktiske problemstillinger omkring et navneskifte af ”SAND” inden
midten af januar.
Derudover skal udvalget også oplyse om øvrige bekymringer over og holdninger til et navneskifte.
Navneskiftet skal gøres til et punkt på næste dagsorden.



Forslag til næste mødedato: 9/1 2017 kl. 13:00. Dette vedtages.
Rani vil tage kontakt til Pensionatet i Hornbæk og arrangere, at det næste bestyrelsesmøde kan
afholdes dér.

