referat fra bestyrelsesmøde SAND hovedstaden 6-11-19 kl 10,30 sundholmsvej 34
1. formanden byder velkommen
tilstede : Daniel, David, Carl, Ulrik, Herman
afbud : Jonas, kom 12,30. jens syg.
ikke mødt : Asbjørn, Torben
2. konstatering af beslutningsdygtighed, er beslutningsdygtige
3. valg af referent og ordstyrer
4. godkendelse af dagsorden, godkendt
5. info fra sekretariatet
bisidder kursus de 19-20 november, fuldt op men nyt kursus i febuar 20
rene nørder ny vejledning til lovgivning på boformerne.
Besparelse på hjemløseområdet i alle kommuner, vi skal ud og lave ballade.
Ekstrabladet leder efter folk til interview som stå på venteliste til bolig
Opstart til generalforsamling, tid, sted, kontaktpersoner skal vi i udvalget finde
Kravlenisse tid, hjemløse giver denne gang, kravlenisser deles ud i december, husk evt
billeder fra uddelingen
Tænd lys for en hjemløs over hele landet, vi mødes på Rådhuspladsen mandag 11 nov
kl 19,00, et citat til pressemeddelelse, evt. det er absurd at det er ulovligt at sove på
gaden, samtidigt sparer man masivt på herbergerne, vi kommer til at se flere lys til
næste år
Bisidder får rejseudgifter dækket, i første omgang af det enkelte udvalg, derefter af
landbestyrelsens kasse
6. ind supplering af Ulrik, velkommen til bestyrelsen Ulrik.
7. årshjul med kurser og arrangementer : vi har afholdt hjemløsedag som koster 5000
plus det løse, bisidder kursus 19-20 nov.
8. opfølgning på arbejdsgrupper,
9. inuit grønlænder: efter konferencen i oktober og møde på Christiansborg har vi fået
flere henvendelser fra politikere som gerne vil samarbejde med os. I stigende grad
bliver hjemløse overfaldet af grupper af meget unge, 12-15 år gamle , politiet skal
inddrages, trusler mod Carl i hørhuset fordi han er i sand, vi bliver nød til at lave noget
opmærksomhed på det og måske får ofre til at lave potcast. Solstrålehistorie
Københavns kommune er på vores opfordring begyndt at sende breve ud både på
dansk og grønlandsk, og så er der blevet ansat flere grønlandske gadeplan med
arbejdere

gadens folk: lidt mere harmoni mellem gadens folk, dog også oplevelsen her af
overfald af unge. Man mærker at der mangler pladser på herbergerne, vinteren er
kommet nærmere. Nat herbergs pladserne lever ikke op til kravene til en paragraf 110
institution, en diskussion vi skal dybere med, finde ud hvor de overtræder loven.
Herberger: vi har ikke haft boforms besøg, men skal ud og gøre opmærksom på vore
jule arrangement på boformerne, strategi laves tirsdag 12 nov
bænk til bolig: intet nyt.
Kvindenetværk: blossom er stadig her hos sand hovedstaden men nu kun mandagen
Og de mangler stadigt kvinder
Forretningsorden: er der ikke rykket på siden sidst
10. valg af suppleant til hovedbestyrelsen, Ulrik er valgt som suppleant til
hovedbestyrelsen
11. ryste sammen tur: udsat til efter generalforsamlingen, i stedet holder vi julefrokost,
tove Ditlevsens have, rio bravo ?:
12. hvordan får vi medlemmer/ andre hjemløse ind i kampen, opfølgning: sammen med
boformsbesøg vedrørende kravlenisser og flere bestyrelsesmøder på boformerne med
hovedsageligt lette punkter på dagsordenen
13. nedskæringer på herberger, weshelther skal skære 6 medarbejdere ud af 25,de bliver
pressede og vi bliver nød til at lave opmærksomhed på problemet, måske deltage i
beboermøde, Herman kommer med et tidspunkt. Tv2 lorry er kontaktet, men medie
opmærksomhed vil også komme, og så har vi taget kontakt til Mia Nygård med henblik
på at høre mere om besparelse på hjemløseområdet, og andre politiske partier vil
blive kontaktet.
14. vold mod hjemløse: har vi snakket om under arbejdsgrupperne
15. jul på Rådhuspladsen, er droppet, vi deltager i andre organisationers jul for hjemløse
og kommer med gaver og får lidt opmærksomhed, vi holder møde hos sand tirsdag
den 12 nov kl 12
16. transport udgifter : Kimallan føre kørebog og andre kan altid ringe til sussane og få
lavet en dagbillet sendt til sin tlf, eller lægge ud selv
17. evt.
Herman og weshelther udstiller billeder i dgi byen fra fredag 8 november
en snak om hvorfor forsikrings selskaber holder udsattes erstatninger tilbage
SAND hovedstadens bestyrelsesmøder er åbne for alle, også andre møder, så ser du
noget der interesserer dig så kom

