Generalforsamling SAND Nordsjælland 28-02-2017 på Skansegården.
Til stede:
Jennifer, Søren Poulsen, Rani Henriksen, Brian Larsen
Afbud fra Dan Pedersen.
June & René (fra sekretariatet).
René er socialrådgiver og gråhåret. Arbejder i sekretariatet
Rani er en gammel kending i SAND og har været hjemløs i en del år.
Søren (søsyg) har været hjemløs i et år.
June er ansat i sekretariatet og varetager SANDs kvindenetværk.
Jennifer har haft kaotisk liv. Boet på inst siden 12 år. Har været i hjemløs af flere omgange.
Har nu egen bolig.
Brian blev boligløs fornylig, da han havde kontroverser med sin samboende. Alt balleden
gjorde at han er vendt tilbage på Skansegården.
1. Valg af dirigent og referent: René vælges som referent og Rani som dirigent.
2. Valg af stemmetællere: June vælges som stemmetæller, da hun er uvildig.
3. Formandens beretning: Formanen har valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet i SAND af
person lige årsager. Derfor er hun ikke tilstede. Rani beretter en smule om årets gang i
Nordsjælland. Rani fortæller, at bestyrelsen sidste år besluttede, at medlemmer kunne være
bosat i andre områder, såfremt man havde geografisk berøring med Nordsjælland. Vi har alle
haft travlt. Henrik har været en god mand for os, men han har også travlt med mange ting og
derfor tror Rani ikke, at han er her i dag. Første halvdel af året har udvalget stået lidt stille
grundet manglende engagement.
Udvalget Var med i et fælles arrangement, en ”sammenskudsmiddag” med frivilligcenteret i
Hillerød. Det var en god dag hvor vi fik knyttet mange kontakter. Vi er fremover velkomne til
at benytte lokalerne i frivilligcenteret. Rani er i løbet af året uddannet til at være bisidder og
Rani har haft et par bisidderopgaver. Det er meningen, at udvalget skal betale transport til
disse.
Vi har ikke fået søgt § 18 midler i år og derfor skal vi være kreative og søge fonde eller lign.
Grunden til at vi ikke fik søgt er, at det har været svært at blive ”godkendt” i banken.
Vi har gudskelov fået en donation af Michael Aaby, som har samlet penge ind til SAND på en
cykelrejse til Nordkap. Ifølge Rani er aftalen med donationen på 6200 kroner, at man skulle
oprette et projekt. Dette kom af forskellige årsager ikke op at stå. Rani har efterfølgende
kontaktet Michael og i fællesskab afdækket at SAND Nordsjælland har lov at bruge pengene
på hvad udvalget finder det er relevant at bruge dem på på hjemløse i områet. René fra
sekretariatet vil ringe til Michael for at få denne aftale på skrift. Michael har også holdt
foredrag på Skansegården. Det var så stor en succes, at Michael vil gæste Skansegården i
fremtiden.
Søren har været en meget aktiv beboerrådsformand på Skansegården og har været
observatør hos SAND Nordsjælland. Søren fortæller, at Udsatterådet har tildelt Skansegården

en plads i rådet i Hillerød Kommune. SAND Nordsjælland vil også modtage en plads snarligt.
SAND Nordsjælland skal vælge en repræsentant fra udvalget til udsatterådet.
4. Regnskabsaflæggelse: Rani fremlægger mundtligt. Såfremt regnskabet ikke afviger fra det
fremlagte, godkendes dette af bestyrelsen samt de tilstedeværende.
Se regnskab i særskilt dokument
5. Godkendelse af budget: Rani fremfører mundtligt. Arrangementer/kurser: 3000 kroner,
Transport 4000 kroner, kontor/materiale og nyanskaffelser 2200 kroner. Budgettet
godkendes.
6. Behandling af indkomne forslag: Ingen modtaget.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Dan Pedersen er ikke på valg, da han er stemt ind for et år endnu.
Der er plads til 7 medlemmer i bestyrelsen
3-4 for en 2 årig periode samt 2-3 for en 1 årig periode.
Følgende stiller op for 2 år:
Rani Henriksen modtgaer 3 stemmer
Brian Larsen modtager 3 stemmer
Tillykke til de nye medlmmer

8. Valg af suppleanter
Jennifer: Modtager 3 stemmer
Søren: modtager 4 stemmer
Tak og tillykke
9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig: Rani foreslår sekretariatet. Dette bakkes op af den
nye bestyrelse.
10. Eventuelt: Valg af repræsentant og suppleant bosiddende i Hillerød til udsatterådet i
Hillerød. Rani argumenterer for sin ønske om medlemskab: Jeg har været med fra starten ift.
at udforme udsatterådet med de indledende ”øvelser” ift. sammensætning m.m. Jeg føler at
det er et hjertebarn.
Rani vælges som repræsentant og Brian Horst vælges som suppleant.
Rani fortæller, at han har været med til bestyrelsesmøder i SANDs i kraft af hans hverv som
suppleant, da Gitte ikke har deltaget. Når vi har haft et konstituerende bestyrelsesmøde håber
Rani at vi kan finde en anden (udover ham selv) til en indstilling til hovedbestyrelsen.
René Nielsen sender referatet til gennemgang til alle samt Dan.
Konstituerende bestyrelsesmøde d. 14-03-2017 klokken 13.00-15.00 på Skansegården
Som referent René Nielsen

