Referat af generalforsamling 2016 SAND Nordsjælland
d. 8/3 på Skansegården
Fremmødte: René Nielsen fra sekretariatet, Susanne, Rani, Dan, Birgitte, Stanisa.
Uden stemmeret: Stefan Socialrådgiver studerende fra Hillerød. Michael og Johnny fra
Hundested, der har en ejendom med klubværelser.
Afbud Henrik S. Pedersen (har afgivet mundtligt tilsagn ang. at stille op som
bestyrelsesmedlem/kasserer).
Ikke fremmødt: Brian Horst & Brian Larsen
Præsentationsrunde:
Steffan er 43 år og socialrådgiver studerende og er netop trådt ind i SANDs bisidderkorps. Jeg
er kommet i dag for at sige hej.
Stenisa bor på pensionatet i Hornbæk
Rani er beboer på skansen og med i beboerrådet samt medlem af bestyrelsen i SAND
Nordsjælland.
Dan sidder i bestyrelsen. Dan er tidl. beboer på skansen og har netop fået lejlighed i Kbh.
Gitte er formand for SAND Nordsjælland
Johnny er med, fordi han er inviteret med af Gitte.
Micheal har et hus i Hundested hvor han har klubværelser til 14 udsatte borgere. Michael er
her i dag for at få hjælp til renovering af sin ejendom og støtte til det pædagogiske arbejde
med beboerne på klubværelserne.
Susanne har været medlem af SAND i et års tid. Jeg er fodsoldat. Jeg har netop fået min egen
lejlighed. Har før boet på på Skansegården og Helsingehuset.
René Nielsen er fra sekretariatet, og han arbejder med at hjælpe udvalgene og er tovholder på
SANDs UngeCrew samt bisidderkorpset.
Birgitte byder velkommen. Birgitte fremfører dagsorden og fortæller i den forbindelse, at
SAND Nordsjælland har modtaget et forslag til vedtægtsændring ang. § 3.
1. Valg af dirigent og referent: René Nielsen vælges som referent og som dirigent vælges
Stefan.
2. Valg af stemmetællere: Johnny og Michael vælges som stemmetællere, da de er uvildige.
3. Formandens beretning :
v. Gitte: SAND Nordsjælland har på mange måder haft et godt år – først og fremmest fordi, vi
er gode til at samarbejde.
Desværre mistede vi vores glimrende formand Astrid Nolsøe Wielandt i sommer, som kun
blev 48 år. Astrids pludselige og uventede bortgang berørte naturligvis os alle, og vi deltog
derfor i hendes begravelse fra Espergærde kirke d. 1. september. SAND Land bidrog med en
meget smuk buket med et smukt bånd, og SAND NSJ bidrog naturligvis tilsvarende med en

smuk bårebuket samt bånd. Vi håber derfor, at SAND på ordentlig vis har sagt tak for hendes
indsats samt farvel.
I øvrigt er det i løbet af året lykkedes os at etablere et rigtigt godt samarbejde med ledelsen på
Skansegården i Hillerød – ikke mindst med centerchefen Søren Niendam.
Vi ansøgte i foråret om § 18 midler i Hillerød kommune bl.a. til en løsning på vores
”smertensbarn” Palmehaven. SAND NSJ samt ledelsen på Skansegården er enige i, at sådant
sted skal findes. Vi ønsker bare, at stedet skal flyttes lidt længere væk fra Skansegården. Vi fik
bevilliget kr. 20.000,- fra Gribskov kommune til vores arbejde, hvilket vi var yderst glade for.
Vi fortsætter altså arbejdet med navnlig Hillerød kommune, som ejer ”Palmehaven”. I
skrivende stund kan vi konstatere, at Hillerød kommune ikke har ønsket vores
tilstedeværelse ved mødet imellem kommunen og Skansegården d. 5. februar. Eftersom vi er
part i sagen og desuden har fået bevilliget midler fra Hillerød/Gribskov kommuner til vores
arbejde, finder SAND NSJ det mærkeligt, at man ikke vil samarbejde med os.
SAND NSJ har desuden været involveret i en sag fra Helsingør kommune vedr. hjemløses krav
om at vise supermarkedsboner, som bevis for, at de opholder sig i Helsingør kommune. Mødet
med sagsbehandlerne i Helsingør gik i vore øjne godt og konstruktivt, idet Helsingørs
embedsværk medgav os i det urimelige, at behandle hjemløse på denne måde. Vi konstaterer
nu, at politikerne er gået aktivt ind i problemstillingen. Det kan kun glæde os. Desværre
lykkeledes det ikke at få ændret lovgivningen.
Desværre måtte vi udsætte ”Tour de Nordsjælland” på grund af sygdom. Vi arbejder på at
finde nye datoer for at få campingvognen til hhv. Hillerød, Helsingør og Humlebæk.
SAND NSJ har flere gange været involveret i bisidderopgaver i hhv. Helsingør og Hornbæk.
Rani beder om lov til at supplere ift. vores arbejde ang. Palmehaven. Dette tillades naturligvis.
Rani fortæller at Palmehaven blev brugt af mange andre end beboerne. Skansegården har
overtaget driften/administration af området, men kommunen ejer stadigvæk grunden. Der er
planer om at Ombold skal have en plads at boltre sig på. På seneste beboermøde blev man
enige om at fastholde kontakten til Hillerød kommune ang. at etablere et
”Palmehaven nr. 2”. Beboerrådet er enige om at samarbejde tæt med SANDudvalget om dette.
4. Regnskabsaflæggelse: Henrik som er kasserer er desværre syg, derfor fremlægge Gitte
regnskab efter bedste evne. Regnskabet er dog udarbejdet og omdeles til de fremmødte. Gitte
fortæller at regnskabet ser fint ud, dog mangler der et enkelt mellemregning fra SANDs
sekretariatet.
Dan har en bemærkning. Dan mener at udgifter og indtægter samt saldo bør eller kan opstilles
således at det giver et bedre overblik. Dan vil hjælpe ham næste år ang. opstillingen og hjælpe
med at lave regnskabet i et exel ark. Gitte supplerer at Henrik er en fremragende kasserer,
som er omhyggelig og han er meget mådeholde ift. at bruge penge, hvilket værdsættes.
5. Godkendelse af budget. Fremægges mundtligt af René Nielsen fra Sekretariatet.
Budgettet fremlægges med forbehold for løbende justeringer.
18.200 i kassebeholdning

Transport til bisidderopgaver m.m. 5000 kroner
Kontorartikler, porto, printer mv. 2500 kroner
Møder, fællesmøder, temadage mm. 2500 kroner
Forplejning: 1500 kroner
Arrangementer/fællesaktiviteter til gavn for hjemløse: 3000 kroner
Palmehaven/værested til Hillerød og arbejdet dertil: 3000 kroner
Diverse 700 kroner
I alt: 18.200
Rani vil høre om § 18 midlerne skal bruges i løbet af året. Ja siger Gitte. Rani spørger så om vi
kan søge i år, når der allerede er penge på kontoen. Det afhænger af kommunerne. Gitte siger
dog at vi bør koncentrere os om at bruge de nuværende midler til gavn for hjemløse i
området. Først derefter bør vi søge andre midler.
Budgettet godkendes.
6. Behandling af indkomne forslag: Der er indkommet et forlag om vedtægtsændring ang. §
3.
Gitte læser de nuværende vedtægter op.
Forslaget lyder således: Generalforsamlingen kan give dispensation ang. at enkelte
medlemmer ikke er bosat i området, såfremt vedkommende har en tidligere tilknytning til
området af geografisk eller personlig karakter.
Der stemmes om dette forslag.
Forslaget vedtages enstemmigt.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Stefan spørger, om der er nogle der ønsker en hemmelig
afstemning. Nej dette er ikke et behov. Stefan spørger hvor mange medlemmer udvalget kan
rumme. Dan fortæller at der er plads til 5-7 medlemmer.
Birgitte er ikke på valg. Hun sidder i et år endnu jf. Generalforsamling 2015
Rani: 5 stemmer vælges for 1 år.
Susanne: 5 stemmer. Vælges for 1 år.
Henrik: 5 stemmer. Vælges for 2 år
Dan: 5 stemmer. Vælges for 2 år
Stanisa: 5 stemmer. Vælges for 1 år.

8. Valg af suppleanter. Ikke relevant. Dette afdækkes på næstkommende konstituerende
bestyrelsesmøde mandag d. 04-04-2016 klokken 13.00 på Skansegården.
9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig. Sekretariatet foreslås. Dette vedtages.
10. Eventuelt:

Sammenlægning af udvalg. René fortæller ganske kort at SAND er blevet 2 udvalg fattigere,
men dækker stadigvæk samme område. SAND Vestjylland er sammenlagt med SAND
Nordvestjylland. Derudover er SAND Østjylland sammenlagt med SAND Aarhus og omegn.
Nordsjælland vil yde en ekstra indsats ift. unge hjemløse i området. René beretter i den
forbindelse at SAND´s UngeCrew savner Nordsjællandske medlemmer. Derudover kan René
fortælle, at der arbejdes på en National ungdomskonference som skal afholdes i
Landstingssalen i folketinget med deltagelse af ungdomspolitiske partier samt samarbejdspartnere med tilknytning til Unge udsatte, heriblandt TABUKA (foreningen af tidligere
anbragte), Headspace, SIND ungdom m.m.
Michael og Johnny, der driver et pensionat, har spørgsmål vedrørende økonomisk støtte.
SAND kan ikke hjælpe med økonomi, men stiller os gerne til rådighed ift. socialfaglig sparing
og besøg til beboerne, således at de kan indlemmes i SANDs udvalg samt deltage i kurser og
lign.
Michael fortæller at han har svært ved at få det til at løbe rundt økonomisk, og derudover har
han været uheldig med vandskader som har lavet et dybt indhug i budgettet. Michael ønsker
naturligvis ikke at lade huslejen stige. Det billigste værelse koster 2750 kroner, men de
typiske værelser koster 3000 pr. måned inklusiv vand og varme. Aldersgruppen er bred og
alle over 18 år er velkomne. Susanne spørger om Michaels baggrund. Michael fortæller at han
qua sin opvækst har stor sympati for udsatte mennesker. Rani byder ind og tilbyder SAND
Nordsjællands hjælp til netværksskabende aktiviteter. Dette er Michael meget interesseret i.
SAND Nordsjælland står parat. SAND vil besøge Michael på Skansevej 6 i Hundested.
René fortæller at man kan kontakte flg. steder og blive klogere på økonomisk og socialstøtte.
Landsbyggefonden, Real Dania, Landsforeningen af Selvejende institutioner, § 18 midler.
Mentor roller via Falck Securitas. Stanisa siger at man kan søge Himmelblå fonden.
Mødet går på hæld og Birgitte hæver generalforsamling 2016.
Konstituerende bestyrelsesmøde afholdes d. 04-04-2016 klokken 13.00 på Skansegården.
Tak for god ro og orden samt gode drøftelser.
Som referent
René Nielsen

