Udvalgsmøde SAND Nordvestsjælland.

D. 7.06.2022.

Deltager. Sanne. Sussi, Maja, Carsten, Helle og Tobias.
Dagsorden.
1. Valg er referent.
Tobias vælges til referent.
2. Valg ordstyrer.
Tobias vælges til ordstyrer.
3. konstituerer ny formand.
Der er debat om hvem der stiller op til formand for SAND Nordvestsjælland.
Carsten stille op.
Valg af formand bestyrelsesformand.
Det vedtages enstemmigt Carsten bliver formand.
Valg af næstformand.
Det vedtages enstemmigt at Sanne Moos er næstformand.
Presseansvarlig.
Susanne og Carsten deler rollen som presseansvarlig.
4. Kalundborg folkemøde.
Tobias har bestil plads på Folkemøde i Høng.
Der er bestil borde og stole.
Udvalget låner pavillon af sekretariatet.
Udvalget låner rool up. af sekretariatet.
Udvalget låner 2 stk. kaffekander af sekretariater.
Udvalget får oplysningsmateriale af sekretariatet.
Sekretariatet har betalt for leje og plads. Det kostede 800 kr.
Folkemøde Kalundborg i Høng er i år
lørdag den 27. august kl. 10 - 17.
på arealet uden for Høng centret.
Udvalget beslutter at der skal købes små slikposer og sætte klistermærke på med budskab om at
der er 6400 hjemløse i DK/tyk på den.
Maja køber små slikposer.
Udvalget beslutter at de vil have ens T-shirts på og gerne vil bruge penge på at få lavet T-shirt til
alle. 4 stk. xxxxL og et stk. M.
Sanne taget kaffemaskine med osv. mm.
5. Holbæk udsatteråd.
Helle fortæller om dagens kaffemøde med Stine Welent formand Holbækudsatteråd og Helle havde
en rigtig god fornemmelse af mødet og følte sig rigtig tryg ved Stine.

Udvalget spørg Helle om udsatterådet bruger suppleanter? Helle stiller dette spørgsmål til rådet
ved første møde d. 20. juni.
6. Udsatterådet Slagelse.
Sanne Moos fortæller fra Slagelse, at det går rigtig skidt i Slagelse og alt byggeri af nyt. Heri er
byggeriet/projekt med nye boliger på Toften også stoppet.
Projekt ny start er stoppe/sparet væk. Selv om projektet har haft 80 unge igennem, hvor det var en
god succes for de 73.
KFUM er stoppet/sparet væk.
Tobias opfordrer Sanne til at alt information hun kommer i kontakt med, sendes til Tobias og Sofie
fra sekretariatet, så vi kan følge med.

7. Evt.
Maja fortæller at hjemløse og alm. borger der har mistet sit pas og ikke kan fremvise dette det
gamle ved bestilling af et nyt pas, skal betale dobbelt op.
Sommerfest på Toften d. 27. Vi mødes kl. 11.30.
Næste møde holdes efter sommerferie start August.

