Bestyrelsesmøde Sand trekanten, den 24. august 2010 i Dallhofsminde; Haderslev.
Fremmødt: Formand: Kjeld Sieljacks, Næstformand: Vittus Lorentzen, Kasserer: Per Kragh og
Bestyrelsesmedlem: Kis Matzke.
Afbud fra Ole Andersen og Gunner Mathiassen.
1. Punkt i dagsordenen: Nyt fra SAND.
Formanden oplyser der er bevilget 1,4 mill. Kr. til Kvindeudvalget de næste 4 år.
Der blev oplyst om at SAND er i gang med en bog, med Holger Henriksens billeder og små
historier fra de hjemløse.
Brugernes basar bliver afholdt som sædvanlig i Odense, den 28. august.
Der bliver afholdt generalforsamling i Hus Forbi den 29. september, kl.:12:00 i København.
Per Ernstsen stiller op til bestyrelsen.
2. Kurser og arbejdsgrupper:
Det oplyses at der bliver afholdt Tillidsmandskurser, bisidderkurser, lovkurser i SAND, det hele kan
ses i SAND´s hjemmeside. Boformen betaler for rejsen og SAND betaler kurset.
Arbejdsgrupper: Det blev oplyst for Kiz hvilke aktiviteter der bliver afholdt i Kvindegruppen, så
som hyttetur for kvindenetværket den 27.09.10, samt hjemløsedagene 17. okt. i København.
Kjeld arbejder i kommunikationsgruppen og Vittus ønsker at melde sig ind i kursusgruppen.
3. Fællesmøde/ basar
Der fællesmøde den 14. september i TAMUCENTRET i Odense. Der indbudt til brugernes Bazar i
Kongens have i Odense den. 28. august.
4. Deltagelse i div. invitationer; hvem betaler hvad?
Bestyrelsen vil ikke godkende at give billetter til Temadage om fattigdom i KBH. den 4.9.
Opfordrer til at kontakte lokal afdelingen i Hovedstaden.
V.L. har meldt sig til temadage Temadag om unges misbrug afholdes den 28. oktober 2010 på Hotel
Australia, Dæmningen 6, 7100 Vejle. Godkendt af bestyrelsen da det sker i lokalområdet.
5. Sand trekant ( formålsparagraf mm, område)
Det blev vedtaget at ændre paragraf § 2 stk. 1 , i vedtægterne, så Haderslev kommune kommer
med i paragraffen.
Det blev vedtaget at generalforsamlingen kommer til at foregå den sidste onsdag i august, hvert år.
6. Udflytning SAND Falkevej + evt. her under kvindegruppe.
Sekretariatet i SAND flytter til ud til hjemløsehuset i SØHOLM, den 1. oktober , formanden
hjælper til med flytningen, således at næstformanden skal oplyse om SAND i ”Solstrålen” og
Fredericia.
”SANDSIGER” bliver udlagt i Dallhofsminde, (Haderslev.)
Der var debat om UL 2010 , næste UL 2012 vil ske i Sverige. I Danmark er der X-games i 2011.

Der var debat om forskellige kurser og SAND arrangementer, såsom lovgivningskursus den
19.11.2010.
Der var debat om § 13 i serviceloven, om ekstra social ydelse, samt § 34 vurdering.
Endvidere er det blevet vedtaget, at formanden og næstformanden, bliver bevilget 150 DK KR. om
måneden, for Internetforbindelse, som bliver udbetalt hver kvartal.
Næste møde afholdes i Overmarksgården i Kolding den. 20. oktober kl. 16:00.
Tak for et godt møde.
Referent: Vittus Lorentzen

