Generalforsamling SAND Nordjylland mandag d. 17. februar 2020.
Tilstede er Christian, Heidi, Jesper, Lars og Nancy.
1. Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsen peger på Heidi som dirigent og Nancy som referent.
2. Valg af stemmetæller
Nancy
3. Formandens beretning
Nu er jeg jo ikke taler, men er heller ikke god til at holde min ti stille.
Vi startede 8 i bestyrelsen, men en faldt hurtigt fra, siden smuttede to mere og så var vi
kun fem tilbage, heldigvis kom én til her på falderebet. De fem der blev tilbage har med
fælles hjælp knoklet for at få Sand Nordjylland til at bevare en sund lokalorganisation .
Derfor ser vi det som vigtigt at hvis man vælger at gå ind i noget som det her, giver man alt
det man kan. Og heldigvis bliver vi bakket godt op af Sandfolk i udvalget.
Vi har haft meget fokus på udsattedagen, det er næsten fast punkt på dagsordenen, men
også en dag der kræver utroligt meget forberedelse. Udover alt det praktiske som plads,
telte, lyd, scene osv – er der spørgsmålet om hvem vi skal samarbejde med og vil de
bidrage med noget. Vi har før fået en del kritik fra nær og fjern. Egentlig havde vi bestemt
at det var sidste gang Sand skulle være arrangør af denne dag.
Hvis det var sidste gang vi gør det, sluttede vi med et brag af en dag, vejret var perfekt, alle
var glade, både besøgende, de frivillige organisationer, musikere, høvdingebold deltagerne
børn og voksne. Ikke en eneste klage.
Men Sand Nordjylland er mere end bare udsattedagen, vi dækker et stort geografisk
område, vi ville gerne have et besøg pr boform hvert år. I det forgangne år har vi besøgt Blå
kors i Hobro og Hjørring og Svenstrupgård samt natherberg i Aalborg. Men der er steder vi
ikke har besøgt. Hvis jeg bliver valgt ind igen og bliver valgt som formand igen vil jeg
arbejde for at få et besøg ind alle steder i løbet af næste år.
Derudover har, flere af os haft flere bisiddersager, deltaget i kurser og bare lagt øre til de
hjemløse, der har haft brug en til bare at lytte til deres historie.
Nu vil jeg lade os komme tilbage til dagorden.

4. Regnskabsaflæggelse
Heidi fremlægger kort regnskabet.
5. Godkendelse af budget
Budgettet godkendes.

6. Behandling af indkomne forslag
Ingen modtaget.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
SAND udvalgets daglige ledelse varetages af bestyrelsen, som består af 5, eller flere
medlemmer og 2-4 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en toårig periode,
således at der hvert år vælges 2 eller 3 medlemmer. Der vælges der 3 medlemmer for en
toårig periode og 2 medlemmer for en 1-årig periode.
Valg bestyrelse 2019: Harald for 1 år, Christian for 2 år, Jesper for 2 år, Bjørn for 2 år, Jens
for 2 år, Peter for 2 år, Heidi, Lars og Benny for 1 år mere.
Jens, Peter og Benny har trukket sig fra bestyrelsen. Bjørn har ikke deltaget i
bestyrelsesmøder og ikke længere aktiv. På valg i 2020 er: Harald, Heidi, Lars.
Hvem opstiller til bestyrelsen?
Lars, Heidi og Harald (har sendt fuldmagt til bestyrelsen)
Der er fuld opbakning omkring alle 3 kandidater, som vælges for en 2-årig periode.
8. Valg af suppleanter
Ingen opstiller.
9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig
Bestyrelsen undersøger mulighed for ny revisor ved blandt andet 3F eller Blaa Kors.
10. Eventuelt
/ Nancy

