SANDs arbejdsgruppe – ”Skæve Huse”
Referat 7
Et lille kort referat fra gruppens sidste møde onsdag den 10. oktober 2007 i Odense.
Mødedeltagere:

Jørgen Jensen – René Holmgren – Stig Badentorph – Jens
Vestergaard og Torben Høecke.

Ad0:

Ingen tilføjelser til den udsendte dagsorden.

Ad1:

Vi gjorde status over udvalgets arbejde og kunne konstatere, at der
stadig ligger opgaver foran os.
En bred debat i gruppen, men nogen egentlig konklusion kom vi ikke frem
til.
Et lille udvalg er i gang med en revidering af vort principprogram og i den
forbindelse er det ønskeligt, at vort udvalg kommer med forslag til
ændringer af den nuværende tekst i principprogrammet.
Alle i udvalget kommer med tanker og ideer til næste møde på dette
område.

Ad2:

Vi har tidligere aftalt at en Københavner tur har høj prioritet.
Vi drøftede eventuelle datoer som 20-21-22 november 2007.
Torben arbejder videre med besøgsaftaler, her tænkes på Socialministeriet,Københavns Rådhus og Enhedslisten v/Line Barfoed.
(I skrivende stund den 13. november på valgdagen må det desværre

konstateres at undertegnede ikke er kommet videre i ovennævnte
bestræbelser og derfor udskydes denne tur – jeg beklager!).
Ad3:

Regeringen har foreslået en pulje på 600 mill. til de udsatte og bl.a. nye
boliger. Beløbet tages fra satspuljen, men skal lige godkendes i
folketinget under debatten om vedtagelse af den nye finanslov.
Såfremt forslaget vedtages i folketinget vil det være en oplagt ide at
drøfte sagen med repræsentanter på Københavns Rådhus under vort
besøg hos dem.

-2Ad4:

Udvalget er enige om at vort nye nyhedsbrev skal bruges og i den
forbindelse vil vi gerne have Trine Fabricius med til næste møde i
udvalget.

Ad5:

Vor projektmedarbejder Stine Hvid Burmølle har udarbejdet et projekt
over skæve huse sammen med andre studerende.
Projektet har navnet: På sporet eller på sidesporet?
Kan vi få vort kontor til at skaffe et eksemplar til hver i udvalget?
Stine må vide hvor vi kan købe/skaffe det.
Næste møde fastlagt til onsdag den 5. december 2007 kl. 11.00
i Hjemløsehuset, København.

Ref. Torben Høecke /13.11.07

