Bestyrelses møde SAND Storstrøm d.23/5-17 på Saxenhøj
Til mødet deltager: Jonas Laursen, Nicolai Hansen, René Nilsen og Patrick Larn
Fra sekretariatet: René Nilsen(sekr.)
Dagen stater med frokost som Nicolai har sørget for og viser den skurvogn frem hvor han bor og Bagefter
kort rundvisning der slutter på livsskolen hvor mødet bliver afholdt.
Dagsorden:
1. Valg af referent
Jonas vælges som ref.
2. Valg af ordstyrer
Nicolai vælges som ordstyrer
3. Formands beretning/hjemløsedagen i Næstved.
Patrik fortæller, at det var gået rigtig godt og alting faldt på plads og at uden næstformand René havde det
ikke gået. Han siger også at der kommer en artikel i SAND-Siger, med nogle af de billeder der er blevet taget
på dagen. Rene (sek) spøger hvad med næste år.? Patrick fortæller at det også vil blive gjort igen i næste år
og fortæller at fordi det var på Aksel tov som ligger lige i Næstved centrum kom der flere end sidste år. Han
kan han ikke sige et nøjagtigt tal. Dem der kom og spillede musik var: BIG FOOT, FUTTE, TRINE og DORIT.
Patrick fortæller også, at til at starte med, havde de ikke noget lydanlæg, men det kom der hurtigt.
4. Rådet for sociale udsatte i ydrekommunerne. Jonas spøger udvalget.
Jonas starter med at læse en mail op fra rådet for sociale udsatte og spøger lokaludvalget hvad de mener
der er af problematikker.
Der fortælles, at det er et problem med billige boliger også i udkants Danmark og at der mangler nød/nat
herberger. I forhold til narkotika er der den samme del af narkotika som i resten af landet. Umiddelbart er
der ikke den store forskel på at være hjemløs i en af de store byer og i udkants Danmark. Rene (sek)
fortæller, at kommuner i udkanten, ikke er gearet til det pres der er i tilgangen af udsatte. Og der er ikke
nok støtte kontaktpersoner og hjemmevejleder til at dække behovet.
5. Evt.
Næste møde bliver på:
Cafe Paraplyen
Vestergade 4
4690 Haslev
Tlf.nr. 46 16 10 00
Den 10 august kl.12:00 Patrick inviterer Jacob fra udsatte rådet i Faxe og spøger Cafe Paraplyen om lån af
lokaler.

Som referent Jonas laursen

