Bestyrelsesmøde for SAND-Nordvestsjælland

D. 18.11.2021

Lokation: Flammen Restaurant, Slagelse
Tid :1700-1900
Deltagende: Maja, Susanne, Carsten, Ann, Bongo.
1 valg af referent og dirigent.
Tobias vælges til referent.
Alle er ordstyrer.
2 Godkendelse af vedtægter og underskrifter.
Alle godkender vedtægter og underskriver.
3 Nyt fra udsatterådene.
Susanne fortæller nyt fra udsatteråd Slagelse.
Susanne og Anja har været på uanmeldt besøg på varmestuen i Korsør og havde blandede oplevelser med
dette og afventer samling af det nye byråd og herefter vil de sende et bekymringsskriv ift. varmestuen.
Carsten fortæller nyt fra udsatteråd Roskilde.
Der er blevet giver en orientering ang. økonomi og buget for socialområdet er overskredet og der er giver
en bevilling på 30.0000 kr.
Der er givet status på en lokal sag der hedder Bambusgården, som er blevet revet ned og der så
efterfølgende skulle bygges et nyt tiltag, dette er dog ikke sket. Det loves dog forsat at der vil blive bygget
og projektet bare var forsinket.
Det er blevet sat rammer for økonomi ift. etablering af et nødherberg til venter 2021, dog er de fysiske
rammer ikke fundet.
4 jule ideer.
Der bliver delt kravlenisser ud i Slagelse lørdag d. 18.12.2021.
Maja vil dele kravlenisser ud i Kalundborg.
Borgerforslag julepostkort.
5 kommunale ændringer (hvem kender vi, kan snakke med efter valget) har folk deltager i debatter, er
der nogle der skal holdes op på deres løfter.
Susanne vender tilbage med bud på politikker der kan snakkes med, kommunalvalget lige skal lande for
Susanne.
-Anja Nielsen (Rådet for udsatte) er relevant for Nordvestsjælland
-Kristoffer Trung (Venstre) har der været god kontakt med under kommunalvalg.
Carsten:
Marete Dea Larsen fra Roskilde, har Carsten en god fornemmelse af.
6 De unge fra Roskilde hjemmet, kan vi få dem med og hvordan skal de lokkes.
Tobias tager kontakt til de unge og hører til interessen til at deltage i et møde med SAND Nordvestsjælland.

7 Nyt fra bestyrelsen.
Susanne fortæller at der på SAND bestyrelsesmøde er blevet talt om at bestyrelsesmedlemmer skal have
den suppleant. Dette er et punkt der skal stemme om i SAND bestyrelsen.
Forkvinde Christian Strauss er på barsel fra d. 8. november og 9 måneder frem.
7 evt Det er alle debatemner der kan snakkes over mens i spiser og ikke det helt store beslutnings
arbejde.
Susanne formidler at Martin/Susanne har tænkt at give de andre i udvalget en opgave til næste
udvalgsmøde, der omhandler at kommer fortælle.
1 hvordan du ser dig selv i udvalget.
2 hvad er din rolle i udvalget.
3 Hvad forventer i af en bestyrelse.
Dette pga. at Martin og Susanne mangler hjælp til udvalgets arbejde, samt kan de ikke holde til kun at være
to til at lave alt udvalgets arbejdet.
Der er dialog i udvalget om dette.

Slut.

