referat for bestyrelsesmøde SAND hovedstaden 03-02-20 kl 16,00
sundholmsvej 34
deltagende : jonas, carl, david, rene, kim
gæster : kit, herman
afbud : daniel
fraværende uden afbud : torben, claus, asbjørn
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2.
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formanden byder velkommen
konstatering af beslutningsdygtighed, vi er beslutningsdygtige
valg af referent og ordstyrer, ordstyrer : kim, referent : kim
godkendelse af dagsorden, godkendt
info fra sekretariatet
folkemøde 2020 : logistisk kan vi kun have 5 mand/kvinder med fra hovedstaden, hvis vi skal flere
der over skal vi selv arrangere hvor og hvordan. Når den nye bestyrelse er, beslutter vi hvem der
tager derover
rene kommer med et høringssvar om tiggeri til justitsministeriet
rene kommer med dato for overførselssagen, hvor vi skal ud og lave ballade i forhold til kbh
besparelser på udsatte
der bliver ballade på hellebro, omkring en razzia ,hvor tingene ikke er foregået helt korrekt, vi skal
sammen med rene ud og snakke det igennem, rene sender udvalget en mail om hvornår.
Grønlændergruppen inuit, i København kalder sammen til møde herovre og det samme gør de i
Jylland og på Fyn, inuit Kbh. vil gerne deltage i samarbejdet
GENERALFORSAMLING: bliver i kirkesalen på sundholm igen og den samme dirigent Nils Balling,
opslag er sendt ud til alle boformer og mange væresteder
årshjul med kurser og arrangementer, der sker ikke noget før efter den nationale generalforsamling
31 marts
opfølgning på arbejdsgrupper,
inuit grønlænder: har et par mail på bedding, et til astrid krag som det første, angående møde,
bagefter mail til Grønlands repræsentant i folketinget.
Vi kalder sammen til møde i inuit grønlandske arbejdsgruppe i københavn, laver opslag til
væresteder og boformer, Kim, David og Carl
gadens folk, intet nyt
herberger : vi besøgte lærkehøj, men desværre var beboermødet aflyst, vi havde et godt møde med
forstander søren romar (forstander).
bænk til bolig, intet nyt
kvindenetværk, intet nyt
forretningsorden, intet nyt
rystesammen tur, er udsat til efter generalforsamlingen

10. hvordan får vi medlemmer/ andre hjemløse ind i kampen, opfølgning
11. nedskæringer på herberger/plads på herbergerne/vi skal lave noget ballade
kollegiet gammel køge landevej har haft møde med socialudvalget, der var repræsenteret social
demokratiet, de radikale og de konservative. De to første var lidt på kollegiets side, og de
konservative lærte mere end gav til diskutionen. En masse statistik blev fremlagt, og pointer som at
der ikke var 2,4 timer til hver beboer kom frem, belægningsprocenten er faldet fra at være næsten
100 % er faldet markant , kollegiet har mistet 6 mil i tilskud, hvilket koster 6,5 medarbejder ud af 25
12. evt.

