Referat af bestyrelsesmøde SAND hovedstaden 03-12-19 kl 15,30
sundholmsvej 34
tilstede : Kit, Jonas, Claus, Ulrik, Kim
ikke tilstede: uden afbud :Carl, Asbjørn, Jens, Torben, David. Syg: daniel
1. formanden byder velkommen
2. konstatering af beslutningsdygtighed
3. valg af referent og ordstyrer
referent kim, ordstyrer kim
4. godkendelse af dagsorden
godkendt
5. info fra sekretariatet
fælles sand den 17 dec, tilmeldelse på hjemmesiden, eller kontakt sand
generalforsamling sand hovedstaden 19 feb 2020 kl 11,30
vi kommer med en liste over julearrangementer for hjemløse, for at også få et overblik over hvor vi
vil give gaver
6. hjemløseenheden
vi havde et godt og konstruktivt møde og et godt samarbejde er ved at være på plads, næste møde
i marts 2020, vi snakkede om hvordan vi kan støtte hinanden, og vi får en liste med telefonnumre,
til at hænge her på kontoret, på de gadeplansarbejdere der er
7. kommunikation i bestyrelsen
Ulrik og Claus vil sætte sig ned og udarbejder behov for nye medlemmer af bestyrelsen
8. årshjul med kurser og arrangementer
vi har været ude og dele kravlenisser ud på henholdsvis Københavns rådhusplads og Frederiksbergs
rådhusplads til juletræstænding
Hellebro havde åbningsreception, hvor vi var ude med en blomst
Socius har haft stiftende generalforsamling, Socius er en tænketank som skal prøve at formulere en
parallel socialpolitik, kimer i deres eventgruppe som først skal lave event for langseringen af Socius
i feb/marts 2020
vi fik nye bisiddere efter bisidderkurset, velkommen til Sofie og Maja fra sds og Arthur fra
morgencafeen
9. opfølgning på arbejdsgrupper, inuit grønlænder, gadens folk, herberger, bænk til bolig,
kvindenetværk, forretningsorden
bænk til bolig gruppen: frank Jensen vil vende folketinget og forslå at der kommer dispensation til
hjemløseboliger, som det findes til studerende
grønlændergruppen: hjemløseenheden gjorde opmærksom på at ca 75 herbergs pladser i kbh er
besat af grønlændere, hvor der ikke er en hjemkommune der betaler, noget vi skal gå videre med
10. julefrokost for bestyrelsen

11.
12.
13.
14.

udsat til januar, kom med foreslog til dato, Kim undersøger om vi kan bruge penge fra i år næste år,
det samme for vores rystesammentur
hvordan får vi medlemmer/ andre hjemløse ind i kampen, opfølgning
Ulrik, kim, rene holder et strategimøde mandag den 9-12 kl 11
nedskæringer på herberger/plads på herbergerne
vi prøver at komme med til gammel Køge landevejs jule arrangement
hot burns
kim tager en snak med Mathias, umiddelbart tror vi ikke på det kan lade sig gøre
evt.

