Generalforsamling SAND Nordvestsjælland d. 04-03-2019 på Toften Slagelse

Til stede: Ann M, Carsten Jørgensen, Susanne Moos, Maja L, René Køhn, & René
Nielsen fra sekretariatet samt Smillah (socialrådgiverstuderende).

1.

2.

Valg af dirigent og referent: René Køhn vælges som dirigent og René Nielsen
vælges som referent.

Valg af stemmetællere: Smillah og René Køhn

3.

Formandens beretning: Carsten beretter at bestyrelsen efterhånden har besat en
masse pladser i de lokale udsatteråd. Vi mangler Sorø, Odsherred. Vi har i årets løb
arbejdet med kravlenisse event som gav en fantastisk opmærksomhed og skaffede
mere nødovernatning på Toften. Udvalget vil arbejde på en mere permanent løsning i
Slagelse i et samarbejde med Toften. Vi tog også del i fakkeloptoget mht. Lejrloven.
Bestyrelsen har fået et rigtigt fint samarbejde med Christoffer Trung i Slagelse byråd.

4.

Regnskabsaflæggelse: Carsten gennemgår. Transport er som sædvanlig den
største udgift, da vi har mange bisidninger og arrangementer/kurser vi deltager i. Se
nedenstående.

5.

Godkendelse af budget: Carsten fremlægger. Carsten siger at det er et skrabet
budget, da vi ikke har modtaget § 18 midler fra nogle kommuner. Udvalget beslutter
at arbejde sammen om de næste ansøgninger. René N tilbyderat komme forbi
udvalget og bruge en dag på at udarbejde ansøgninger. Smillah tilbyder også sin
hjælp. Udvalget spænder livremmen ind og sender kun nye folk til arrangementer i en
periode. Budgettet godkendes. Se nedenstående.

6.

Behandling af indkomne forslag: Ingen modtaget og punktet udgår.

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer: Udvalget kan bestå af 5 medlemmer samt
2-4 suppleanter.
Der er 4 ledige pladser og tre medlemmer der opstiller.
Der skal sidde 2 personer for 2 år samt 1 medlem for 1 år.
Ej på valg: Carsten.
Følgende stiller op:
Moos, Ann M samt Maja L.
Der pågår valghandling og udvalget fordeler sig således:
Moos sidder for 2 år
Ann M sidder for 2 år
Maja L sidder for 1 år.
Udvalget er selvsupplerende og kan i løbet af året arbejde på at få flere
medlemmer i bestyrelsen.

8.

Valg af suppleanter: Ingen opstiller.

9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig: Susanne Bösche fra SANDs sekretariat
vælges som revisionsansvarlig.

10. Eventuelt: René beretter om FM2019. Meld jer under fanerne ved at sende René en
ansøgning på 30735030 eller rene@sandudvalg.dk Moos syntes at Folkemødet 2018
var super at deltage i men det var ekstremt hårdt fysisk. Moos påpeger til Ann at hun
skal være sikker på om hendes krop kan holde til det. Moss beretter yderligere at hun
skal deltage i et projekt der hedder ”fra Udsat til Værdsat” i Svendborg på
forsorgsmuseet. Hun deltager hver anden tirsdag. Moss beretter afsluttende at
forstander Karen Marie samt SAND Nordvestsjælland vil arbejde på at opstarte et
lokalt kvindenetværk i Slagelse. Der lægges op til en bred samarbejdsflade. Vi
afventer spændt at høre mere.
René Køhn takker for god ro og orden.
Som referent
René Nielsen
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