Bestyrelsesmøde SandMidtvet
27. januar 2009 på Skovvang Holstebro.
Tilstede Jan Lauritsen – Alan Klit – Leif J – Leif el.
01: Vi indkalder til GF i MidtVest den 25. februar 2009. kl. 19.00 på Skovvang.
02: Oplysning til aviser (annoncer) Jan Lauritsen, annonce skal i Holstebro/Struer Dagblad og Herning
Folkeblad samt SAND’s hjemmeside.
03: Alan klit har talt med Pia Richter fra De Bergske Blade om en artikel der skulle gå ud på hvad de mange
penge fra Velfærdsministeriet kommer til at betyde for os herude på Heden. En god oplevelse for Alan, Pia
var vældig godt forberedt, vi havde sendt hende div. Baggrunds materiale om hjemløse. Der blev talt lidt om
Alan, lidt om Skovvang, lidt om SAND og det store SAND arbejde der gøres landet over, (ingen nævnt, ingen
glemt).
a: Artiklen kommer i de Bergske blade her i området, Holstebro – Struer – Lemvig – Viborg – Ringkøbing og
Skjern.
b: Alan får artiklen til gennemsyn før den går i trykken.
04: Artiklen med/om Jan Lauritsen, der kommer ifølge journalisten en opfølgning senere.
05: Go’ Morgen Danmark vil lave noget med Jan Lauritsen efter avisartiklen.
06: Sportsdag på Skovvang. Leif J og Leif el har haft et møde med Nico fra IDVI, de vil gerne være med,
Nico kommer op til Skovvang den 23. februar for en videre snak om stævnet.
a: Jan Lauritsen tager kontakt til Beredskabsstyrelsen Holstebro vedr. sanitet og sikkerhed.
b: Alan Klit skal være praktisk gris.
c: Leif J skal lade være med at gå i vejen J
d: Leif J og el kontakter div. Firmaer vedr. sponsorater. Herunder også en forespørgsel til SAND om hjælp
(penge) dette kommer op på bestyrelsesmødet den 10. februar.
e: Alan klit har talt med FAKTA vedr. et sponsorat.
07: Ordstyrer ved GF. Vi spurgte Hans Jørgen, han mente dog at være for tæt på, derfor blev det bestemt at
henvende sig til Ældreklubben Skovvang. Leif J. foretager sig det nødvendige.
Referent

Leif el.

