Generalforsamling SAND Fyn. D. 25.02.2019 på Store Dannesbo
Til stede:
Michella, Dennis, Rikke, Murtaza, Bo Skytte, jannie Vilshart, Charlotte Christiansen, Ole
Kristensen, Frederik (SAND Sydfyn) Lasse for fred, Torben B (SAND Hovedstaden),Tom
Rønning (Odense kommune), René & Nancy fra SANDs sekretariat samt 9 unavngivne beboere
på Store Dannesbo.
Valg af dirigent: Tom Rønning fra Odense kommune vælges.
Valg af referent: René Nielsen fra SANDs sekretariat vælges.
Valg af stemmetællere: Torben fra SAND Hovedstaden vælges.
Vedtagelse af foreningens vedtægter (kan ændres ved 2/3 flertal) Vedtaget.
Vedtagelse af foreningens forretningsorden. Kan ikke vedtages, da der ikke er udarbejdet en
sådan.
Formandens beretning:
Indledningsvis vises årsberetningen fra YouTube.
Michella beretter at det har været et spændende år med nye medlemmer, nye ideer og tanker.
En dynamisk bestyrelse har fundet opskriften på det gode samarbejde. SAND Fyn har
fokuseret på en masse bisidninger og har haft et fint og tæt samarbejde med Odense
kommune. SAND Sydfyn og SAND Fyn er også indgået i et tæt samarbejde og året vi møder
bliver spændende med Sydfyn. Vi ser frem til et år med friske bud på hvordan vi gør livet
mere tåleligt for hjemløse. Vi skal vise at vi kan stå sammen. Michella træder dog af som
formand da hun skal prioritere sit studie. Jeg peger personligt på Dennis, men det er op til jer
deltagere på selve generalforsamlingen at vurdere hvem der kunne blive god som formand.
Tak for året der er gået.

Regnskabsaflæggelse : Murtaza Kahn er kasserer i SAND Fyn og han fremlægger regnskab.
Murtaza starter med at fortælle at SANDs sekretariat er revisionsansvarlig.
Murtaza gennemgår årsregnskab. Se nedenstående.

Godkendelse af budget:
Murtaza gennemgår budget. Det godkendes. Se nedenstående.

Behandling af indkomne forslag: Ingen modtaget.
Valg af formand (lige å r):
Michella vælger at trække sig som forkvinde og derfor skal vi år have valgt en ny formand.
Dennis stiller gerne op som formand og han præsenterer sig selv. Han stiftede bekendtskab
med SAND i Holstebro. Han er ny i SAND Fyn. Men han syntes at det er spændende og han er
klar til at give den en skalle. Dennis vælges som formand af en enstemmig generalforsamling.
Formand i SAND Fyn vælges som hovedregel i lige år jf. SAND Fyns vedtægter. Derfor er
Dennis blot valgt for et enkelt år.
Dennis er derfor på valg igen i 2020.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der er plads til 5-11 medlemmer af SAND Fyns bestyrelse.
Murtaza ønsker at genopstille. Murtaza ønsker at hjælpe og gøre gavn hvor det er muligt.
Murtaza modtager 10 stemmer og er derved næstformand jf. SAND Fyns vedtægter.
Rikke har været med i SAND i 3-4 år. Hun vil gerne hjælpe og syntes at SAND arbejdet er
spændende. Rikke modtager 4 stemmer.
Bestyrelsen er ikke fuldtallig og man kan jf. Nedenstående uddrag af vedtægter påbegynde
arbejdet alligevel.
Stk. 2. Hvis der på generalforsamlingen ikke er tilstrækkelig med valgbare kandidater, kan bestyrelsen alligevel
påbegynde sin funktionsperiode med et mindre antal medlemmer og løbende med et kvalificeret flertal på 2/3
supplere bestyrelsen op med ny medlemmer, dog sådan at der altid er et ulige antal medlemmer i bestyrelsen.

Valg af suppleanter:
Charlotte Christiansen stiller op. Charlotte har ikke været hjemløs særlig længe. Har været
frivillig i hjemmeværnet i mange år samt Natteravnene. (beboer på Store Dannesbo).
Ole Kristensen stiller op som suppleant. Ole fortæller at han er ærligheden selv. Han ønsker at
hjælpe folk. Ole bor på Store Dannesbo.
Valg af revisor eller revisionsansvarlig. SANDs sekretariat vælges som revisionsansvarlig.
Eventuelt:
Nancy fortæller at der er fælles SAND møde i Odense på Tamucenter d. 6. Marts. Læs mere på
www.sandudvalg.dk.
Lasse for fred vil høre om der kommer nogle ned og besøger SAND Sydfyn i morgen til GF. Ja
siger Rikke og Dennis, vi kommer gerne.
Som referent René Nielsen
Til vitterlighed
Formand___________________________Dato__________

Referent______________________Dato____________

