SAND Storstrøms bestyrelsesmøde fredag d. 11/8-17 på varmestuen Håbet i Næstved.
Til mødet deltager: Jonas Laursen, Rene Nielsen Patrick Larn og Linette.
Fra SAND sekretariat: Rene' Nielsen
Mødet bliver afholdt på varmestuen håbet i Næstved og ikke på paraplyen fordi at paraplyen
ikke har svaret tilbage.
Dagen starter med at der spises pizza som Patrick har købt ind.
punkter til dagsorden:
Udmeldinger bordet fanger:
Det understreges at hvis man siger til udvalget enten via mail eller på møder at man melder
sig ud af sandstorstrøm så fanger bordet med det samme og der vil gå 6 måneder før man kan
komme med igen. Denne beslutning er blevet lavet pga. gentagende sager og manglende på
stabilitet. Rene (sek) kontaktet Susanne Jørgensen og Susanne siger at hun pt heller vil hellere
vil engagere sig i Husforbi arbejde. Der for kan Susanne først komme med igen om 6 måneder
som er til februar 2018.
2. Linette/Patrick:
Linette og Patrick har haft samarbejdsvanskeligheder, hvilket de dog har fået løst. Det er dog
kommet SAND Storstrøm for øre, at Linette aldrig har været hjemløs.
Linette viser et dokument omkring hjemløshed på sin computer, der ikke er fra kommunen,
som udvalget ellers har bedt om. Patrick og Linette forlader rummet imens René og Jonas
tager stilling til hvor vidt Linette forsat er velkommen i udvalget. Det besluttes at pga.
manglende dokumentation og vidner fra fagpersonale kan hun ikke være med i SAND. Linette
får også at vide hvis hun på et tidspunkt kan fremskaffe den nødvendige dokumentation så er
hun altid velkommen. Linette forlader herefter resten af mødet.
3. Brugernes Bazar:
Det besluttes at Patrick med 100% sikkerhed deltager og hvis Jonas kan deltager han også.
Rene tager med fra Husforbi.
4. Hjemløse konference:
Der er hjemløse konference på Kristiansborg den 18 august, pga. af manglende tilmelding kan
udvalget ikke deltage men Rene (sek) ringer til udvalget hvis der kommer nogle ekstra
pladser.
5. fælles sand møde:
Den 23/8 er der fælles sand møde. Jonas og Patrick tager til møde og Jonas søger for billetter.
6. Enhedslisten d.11 september kl 19:
Enhedslisten Næstved ønsker en debat om hjemløshed.
Jonas deltager som taler og Patrick er med som deltager.
7. Næste møde:
Rene (sek) ringer til Paraplyen Haslev med det samme og aftaler, at udvalget spiser frokost og
afholder møde på stedet. Mødet afholdes den 28 sep. Kl. 12. Vestergade 4. 4690 Haslev.

8. Evt:
Bestyrelsen vælger at slette medlemmer i SAND Storstrøm intern Facebook gruppen fordi den
kun er dem der hører til i udvalget der skal være medlemmer.
Rene (sek) fortæller at der den 31 august i Næstved er der information møde om §18 midler.
Sidste tilmelding er den 24 august.
Referent: Jonas Laursen.
Jonas Laursen
mobil 52712473
e-mail laursen50@gmail.com

