Bestyrelsesmøde 11.08.2021
Kl.13:40 – 14.40
I forlængelse af bestyrelsesseminar 2021
Tilstede:
Jonas (Hovedstaden), Steffen (Sydvestjylland), Mette (Storstrøm), Christian (Nordjylland.
Suppleant med stemmeret), Moos (Nordvestsjælland), Lasse For Fred (Sydfyn. Observatør), Pia
(Fyn), Eluf (Vestjylland. Suppleant med stemmeret), Pino (Østjylland), Mas (Trekanten)
Fra sekretariatet: Sara, Ask og Tobias K.
Referent: Tobias K.
Ordstyrer: Sara

1. Vi er beslutningsdygtige.
Alle deltagende er beskrevet under ”tilstede” ovenfor.
Det besluttes at punktet om ”arbejdsgrupper og form” udskydes til næste møde, da
Nordsjælland ikke er til stede og er dem der har ytret ønske om at tale om det.
2. Budget overordnet.
Ask viser samlet driftsbudget for 2021.
Det foreslås, af Ask, at man sætter oplevelses-/ensomhedsmillion(er) ind i budgettet og
derfra giver dem selvstændige budgetter. Dette godkendes.
Ask skal undersøge: er udlandsrejser 40.000kr eller er der budgetteret med 30.000kr?
Skulle det være 30.000 fremfor 40.000kr, så har Jonas mandat fra bestyrelsen til at
godkende budget, sammen med Ask.
3. Budget for oplevelsesmillioner
Ask har lavet et udkast til budget, vi beskriver ”løst” men med retning.
Festival, adrenalin oplevelser, udflugter, oplevelser foreslået af brugerne.
Bestyrelsen beslutter:
Festival: 2.000.000 millioner
Adrenalin oplevelser: 1.000.000kr
Udflugter: 1.000.000kr
Oplevelser foreslået af brugerne: 1.000.000kr
Jonas og Ask finder 50.000kr et sted i budgettet til revision af bevillingen.
4. Input til ensomhedsmillion
Ask præsenterer budget for ensomhedsmillionen.
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Vi mangler inputs til at lave gadeaktiviteter. Hvordan laver vi noget for de gadehjemløse?
Pia spørger om vi kan lave noget ekstra til eks. hjemløsedagen.
En gadeaktivitet kunne også være, i eks. Aarhus, at give penge til sidesporet til at lave en
fest – hvis de inviterer hjemløse.
Det vigtigste er, at det kommer gadefolket til gode.
Hvis der er nogen der får gode idéer, skal de henvende sig til Tobias K.
5. Næste møder
29.09.2021 kl.10.30 – 15:00
9.11.2021 10:30 – 15:00
14.12.2021 10:30 – 15.00 (årets sidste møde)
6. Eventuelt
Der bliver spurgt til hjemløsedagen. Det foreslås at arrangere en alternativ til denne, hvis
det ikke bliver afviklet i år.
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