dagsorden for bestyrelsesmøde SAND hovedstaden 10-01-20 kl 10,30
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formanden byder velkommen
konstatering af beslutningsdygtighed, vi er beslutingdygtige
valg af referent og ordstyrer, kim referent, claus ordstyrer
godkendelse af dagsorden, ikke rettidigt udsendt, så ikke godkendt
info fra sekretariatet, vi skal snarest muligt sige hvem der skal med på folkemødet,
høringsvar til frederiksberg kommune ved Rene, vi skal mødes med lærkehøj, rene arrangere
mødet til den 21-2
julefrokost Sand hovedstaden
årshjul med kurser og arrangementer, der findes et årshjul på bagsiden af den nye sandsiger, der vil
lokalt komme mange tilføjelser, derfor forbeholder vi os ændringer. I december delte vi over 400
kravlenisser ud ved jultræstænding på frederiksberg og i københavn
opfølgning på arbejdsgrupper, inuit grønlænder: ønske om at den grønlanske arbejds gruppe igen
bliver landsdækkende, de ringer til david fra hele landet med deres problemer,i 17/18 flyttede ca.
16400 grønlændere til danmark, i 19/20 er tallet steget til ca. 19000, måske man skulle starte en
sand afdeling på grønland , gadens folk: vi har delt gavekort ud til gadehjemløse i december,
kriminalforsorgen løslader stadigt folk til gaden, vi skal arrangere et møde med kriminalforsorgen
bla. Også med fokus på kvinder og korttids domme, kim og daniel arrangere møde, herberger, der
vil komme tour de boform i hovedstaden, bænk til bolig: har udformet (sammen med ask) et
hørringsvar vedrørende billige boliger/skæve boliger og andre tilbud til hjemløse, da muligeheden
for tilskud er blevet lavet om, kvindenetværk, intet nyt og for tiden står det stille, forretningsorden,
intet nyt
generalforsamling i sand hovedstaden, 19 februar, kim spørger om kirkesalen, kim spørger
diregenten fra sidste år, vi snakker mere på bestyrelsesmøde 3 feb og er enige om at det største
arbejde ved indkaldelsen ligger i ugen op til generalforsamlingen.
rystesammen tur, bliver for den nye bestyrelse, vi har allerede arrangeret et sted for en uge, men
de bliver kun over en weekenden, dato 9-16 marts
hvordan får vi medlemmer/ andre hjemløse ind i kampen, opfølgning, debatteres videre kit laver et
oplæg/bilag, generalforsamlingen er også et skridt på vejen, vi skal ud i drikke grupperinger og
orgenisere det for dem evt med hjælp fra kasper gadeplansarbejder fra socialforvaltningen
nedskæringer på herberger/plads på herbergerne, vi vender problematikken samtidigt med
boformsbesøg sammen med rene
evt. møde med astrid krag ligger på tegnebordet, hun vil gerne besøge os for en hel dag, kim, daniel
arrangere, der er nytårskur for hjemløse den 27 jan på københavns rådhus, billeter fås gennem
sand hovedstaden

