Generalforsamling Nordvestsjælland d. 04-03-2020 på Roskildehjemmet

Til stede: Carsten, Susanne Moos, Maja Langholz, Ann Mandrup, Torben (beboer
Roskildehjemmet), Johanna (beboer toften), Allan (beboer toften), Mette
(pædagogstuderedne toften) samt René Nielsen fra sekretariatet.

1. Valg af dirigent og referent René og Rene

2. Valg af stemmetællere Mette og René

3. Formandens beretning: Carsten tager ordet og fortæller at Nordvestsjælland er i
fuld gang med at prøve at prøve Slagelse kommune ift. at arbejde bedre med
hjemløse. Vi arbejder sammen med venstre, SF og Enhedslisten i
kommunalbestyrelsen omkring vores plan om at forbedre indsatsen for udsatte
voksne i Slagelse. Derudover har bestyrelsen deltaget i diverse arrangementer
omkring i landet, såsom Temadage, Brugernes Bazar, Fælles SAND mv. Uddeling
af kravlenisser var også en succes. Afsluttende har medlemmer af bestyrelsen
ageret bisidder et hav af gange på vegne af hjemløse i området.

4. Regnskabsaflæggelse: Carsten beretter at udvalget ikke har søgt særlig mange
midler til brug i 2019. Men udvalget har stadigvæk dækket sine udgifter.
Regnskabet kan godkendes. Se venligst bilag.

5. Godkendelse af budget: Udvalget har 20.000 kroner at gøre godt med i 2020.
Udvalget har modtaget 2x 10.000 fra henholdsvis Holbæk og Kalundborg. Se bilag.

6. Behandling af indkomne forslag: Ingen modtaget.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
SAND Nordvestsjællands daglige ledelse varetages af bestyrelsen, som består af 5
medlemmer og 2-4 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2 årig periode,
således at der hvert år vælges 2 eller 3 medlemmer. Nordvestsjælland har i 2020 brug for
1 medlem for 2 år samt 2 medlemmer for 1 år.
Ej på valg: Susanne Moos, Ann Mandrup.
På valg: Carsten Larsen, Maja Langholz.
Følgende stiller op til bestyrelsen i SAND Nordvestsjælland:
Carsten Larsen: modtager 6 stemmer.
Maja Langholz: modtager 6 stemmer.
Begge er stemt ind for 2 år og er derved først på

8. Valg af suppleanter. Punktet udgår.

9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig: SANDs sekretariat vælges.

10. Eventuelt: Johanna har en bøn på vegne af Roskildehjemmet. Kan vi ikke fjerne os
fra mængden ift. spisning. Allan siger at der jo også kommer en dag hvor vi skal
videre i livet og derfor kan man vel godt vænne sig til at der er andre/fremmede
mennesker i nærheden. Carsten beretter at der 16. Maj bliver afholdt udsatte
messe på Stendertorvet i Roskilde. Renè fortæller at man stadigvæk kan nå at
ansøge om at komme med på Folkemødet 2020 ved at sende en mail til
Rene@sandudvalg.dk
Der er generalforsamling i SAND d. 31 marts i DOKK5000 i Odense.

Carsten takker for en god generalforsamling.

