Bestyrelsesmøde SAND Østjylland d. 8 maj 2017

1: Valg af referent
2: Valg af ordstyrer
3: Referat fra sidste møde
4: Nyt fra udvalgene Århus/Silkeborg
5: Nyt fra hovedbestyrelsen
6: Kalenderen (mærkedage)
7: 1. maj evaluering
8: Boformer
9: Tillidsmandskursus
10: Ferie camp
11: Folkemøde
12: Arrangement onsdag med Velfærdsalliancen
13: Evt.
Tilstede: Jacob, Johanne, Flemming, Anders og Nancy
Afbud: Christina, Helle Rose
1. Nancy
2. Johanne
3. Referat fra sidst – opsummering: der er kommet et pengeskab på Værestedet som er låst
inde. Fremover skal man være to bestyrelsesmedlemmer som kan få udleveret penge med
kvitteringer. Man underskriver en d.d. seddel som lægges i kassen.
I forhold til at imødekomme Silkeborgs ønske om deltage i bestyrelsesmøder, vil vi ligge
bestyrelsesmøder om formiddagen kl. 10 med en opmærksomhed på at det ikke er lige i
hælene af et arrangement. Næste møde holdes tirsdag d. 6/6 kl. 10. Kommende møder er
d. 3/7 kl. 10 og 21/8 kl. 10.
4. Nyt fra Aarhus
5. Nyt fra Hovedbestyrelsen: SAND Hovedstaden har haft ekstra ordinær generalforsamling
og har besluttet at vende tilbage til SAND navnet.
SAND Nord har fået en garanti for at dække et evt underskud for Udsattedagen på 10.000
kr. SAND Østjylland vil tilbyde SAND Nord hjælp til udsatte dagen.
6. 18/5 Grønlandsk SAND dag på Kirkens Korshær fra 11.30 – 15.30.
24/5 kl. 10-16, er der SAM (sociale aktiviteter og motion) festival i Randers for socialt
udsatte. Lad os komme med i SAND tøj og vise flaget! Johanne er tovholder. Vi vil gerne
have brugere med fra Værestedet – det er dog stof- og alkoholfrit, Johanne aftaler med
Christina at hun kan være med til at være tovholder på den del.
7. 1. Maj evaluering: Det gik rigtig godt, der kom mange mennesker forbi og talte med os.
Flemming syntes det kunne være rart med lidt mere skemavagt i forhold til at stå i teltet.
Johanne efterspørger også lidt mere forventningsafstemning i forhold til de forskelliges
deltagelse og bidrag på dagen. Dermed sikrer vi at folk bliver skuffet eller sure på
hinanden. En stor tak til SAND Trekanten for deres deltagelse! Jacob undrer sig over at vi i
SAND Østjylland ikke har sit eget telt med logoer – hvorfor ikke få det sponsoreret?

Johanne syntes bestemt man skal søge alt det man har lyst til eller orker – uden egentlig at
spørge om lov! Overvejelser om andet event end politikerdragter.
8. Boformer: Anders efterspørger arbejdsgruppen som er Jacob, Topper og Christina til at
sætte i gang med tour de Boform Østjylland. Jacob efterspørger nye hjælpere til
arbejdsgruppen for at få spark i det. Flemming vil gerne byde ind. Jacob og Flemming
sætter sig sammen og laver en plan!
9. Tillidsmandskursus: Flemming tilmelder sig kurset og hører Topper om han vil med.
Johanne spørger Helle om hun vil med. Jacob tager gerne Tillidsmandskurset 2 i juni.
10. Feriecamp: Husk at tilmelde jer feriecamp!
11. Folkemøde: Der er lidt problemer med overnatning, men der arbejdes på det. Den første
teltplads vi har booket, er der intet toilet. Johanne tænker at spørge René om vi må slå telt
ved sommerhusene. Man skal lige teste det store telt som ligger på lageret inden vi kører
afsted. Flemming vil teste det sammen med Pino – det er de ret gode til J Betty har meldt
fra til Folkemøde og Pino har fået pladsen. Anders håber vi hører fra § 18 midler inden
Folkemødet, da det er lidt knebent med økonomien.
12. Demonstration onsdag med Velfærdsalliancen fra Mølleparken kl. 17 henover
Rådhuspladsen til Værestedet, vor der vil være debat. Christina holder tale i Mølleparken.
Kom og bak op!!
13. Evt. – der er møde på onsdag kl. 10:30 – 12.30 omkring flytning af Nåleparken på
Værestedet.
Flemming efterspørger lidt mere struktur og flere der tager ansvar på rengøringsplanen. Vi
har egentlig aftalt at rengøringen starter inden mandagsmødet, da det er utopisk at folk
rengøre efter mødet. Så lige en opsang til HELE udvalget at deltage på lige fod med
rengøringen! Jacob mener ikke det skal være en fritidsklub men en arbejdsstation og der
er ikke opbakning fra de fremmødte på bestyrelsesmøde til at bruge lokalerne i sin fritid.
Det handler både om selve holdningen til at vi vil have en arbejdskultur på stedet frem for
en Værestedskultur, men også set i lyset af de tyverier der er foregået på kontoret. Vi
drøfter det på næste møde hvor der forhåbentlig er flere fremmødte.

