dagsorden for bestyrelsesmøde SAND hovedstaden 8-10-19 kl 16,00
sundholmsvej 34
1. Formanden byder velkommen.
2. Konstatering af beslutningsdygtighed; Vi er beslutningsdygtige
3. valg af referent og ordstyrer
Jonas vælges som referent og jens vælges som ordstyrer
4. godkendelse af dagsorden
dagsorden bliver godkendt af bestyrelsen.
5. info fra sekretariatet
Bisidderkorpset for hovedstaden har været ude i Hillerød for at
fortælle om SAND`s besidder korps. Der vil komme et nyt
bisidderkursus i november og et til foråret.
Daniel forslår, at vi laver et julearrangement hvor vi har en bod og
deler æbleskiver og kravlenisser ud i december måned. Der er enig
hed om det er en god ide og vi går videre med ideen.
der er har været bog reception hvor der er har været 3
skrivekurser. Det er nu blevet til en lille bog med titlen: ”At
drømme så stort at det ikke kan være i min lomme” pengene fra
salget af bogen går ubeskåret til SAND. Kim Allan melder at han
holder ferie fra d.25/10 til d. 8/11-19 han vil ikke være på
telefonen i den periode han får opkald videre stillet til
sekretariatet der derefter uddeleger opgaverne.
6. årshjul med kurser og arrangementer
der kommer hjemløsedag på Rådhuspladsen d.17/10, hvor Ask har
lavet en arbejdsliste for folk.
der kommer lovgivningskursus i november vi har endnu ikke
fundet ud af hvem der deltager og hvem der ikke har været sted.
bestyrelsen planlægger at mødes onsdag d.16/10 kl. 13.00 og
planlægger et julearrangement.
7. opfølgning på arbejdsgrupper, inuit grønlænder, gadens folk,
herberger, bænk til bolig, kvindenetværk, forretningsorden

Grønlænder gruppen har haft møde med Aaja Larsen fra DF (IA)
der sidder i Nordisk Råd og har fremlagt problemstillingen af, at
man kommer på integrationsydelse, når man flytter til Danmark.
Daniel, Kim Allan og David skal til konference udsatte grønlænder
hvor david skal være med i paneldebatten.
Daniel fortæller, at der er rimelig roligt på gaden men der er
stadigvæk problemer med folk der ikke har et sted at bo og der er
stadigvæk mange der bliver trukket i deres kontanthjælp eller at
der udbetaling bliver sat på pause. Det har også været stille i
forhold til zoneforbuddet. Kimallan fortæller at ask prøver at sætte
et møde op med hjemløse enheden. Og de har et møde den 23/1019.
Lokalbetjenten Jonas vil gerne komme ud og fortælle om hvor godt
det er med lokal betjente
vi har været ude og besøge herberget på Gl. Køge Landevej det var
der flere problemer med bl.a. Fordi vores opslag først blev sat op
dagen før. Bestyrelsen beslutter at vores næste møde bliver
afholdt på KFUM- kollegiet på artillerivej Kimallan prøver at lave en
aftale.
Kim Allan har fået brev fra Frank Jensen om hvad han vil bruge
penge på i de nye buget forhandlinger.
Frederiksbergs udsatte råd skal til buget forhandling. Frederiksberg
kommune er den første der giver gratis tandpleje og tildeler en
mentor der følger en i hele forløbet.
bænk til bolig gruppen står lidt stille de venter på et møde inde på
rådhuset angående de 24 boliger på Østerbro. Jonas har været til
en workshop om boliger og alternative løsninger hvor der bl’a. var
en fra FFBs der holdte et oplæg om nogle dele boliger der er ’s.blevet bygget på Frederiksberg. Kimallan prøver at tage kontakt
til ham og få en rundvisning.
kvindenetværket er pt slået sammen med blossom og holder
møder mandag og onsdag i sands lokaler. Der er meget plads til
flere kvinde. Efter at Lotte Sara og Josefine er hoppet fra mangler
der kvinder i sands bestyrelse der kan erstatte deres arbejdes
opgaver.
bestyrelsen beslutter at vi beholder den forretningsorden, vi har
men forsøger at lave noget forarbejde til den kommende
bestyrelse der bliver valgt i 2020.
8. rystesammen tur
vi lægger hovederne i blød og prøver at komme med forslag til
næste bestyrelsesmøde og om vi skal forberede en tur til den
næste bestyrelse. Jonas prøver at kontakter Christina og høre hvad
Århus har af erfaringer.
9. hvordan får vi medlemmer/ andre hjemløse ind i kampen,
opfølgning
vi forsøger forsat at besøge boformerne i højre grad end vi har
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gjort hidtil for at være mere synlige og få nye medlemmer. Bla. Ved
at holde bestyrelsesmøder på boformerne. Næste møde afholdes
på KFUM kollegiet.
pc’er på kontoret
bestyrelsen beslutter at der godt må udlånes 2 af de bærbare
computere til medlemmer af sand hovedstaden på lige fod med
telefonerne hvor at man skriver under og derved også hæfter for
erstatning. Den 3 computer kommer til at erstatte den der er gået i
stykker og må IKKE lånes ud. Kimallan ændrer passwordet på alle
computerne og man kan kontakte ham hvis man skal bruge en af
computerne.
evaluering af brugernes Bazar
Bazar gruppen har evalueret basaren så det besluttes ikke at drøfte
punktet yderligere. Dov fortæller Kimallan at det var en positiv
oplevelse.
hjemløsedagen
der er hjemløse dag på Rådhuspladsen d.17/10 der er blevet lavet
en vagt plan og Kimallan fortæller at den yderlige planlægning er
på plads.
sds
vi forsætter vores charme tur d.10/10 er vi i Slagelse og sener i
Nykøbing Falster for at hverve ny bisidder blandt socialrådgiver
studerende.
evt.
suppleant til hovedbestyrelsen.
efter at Josephine har meldt sig ud mangler der en suppleant til
hovedbestyrelsen det punkt tager vi til næste møde. Der er
bestyrelsesmøde d.24/10 Kimallan har sagt at han gerne vil deltage
som observatør.

