Generalforsamling SAND Nordvestsjælland. D. 13-03-2017 på Frivilligcenter Holbæk
Til stede:
René Køhn, Susanne Moos, Carsten Larsen, jens Wendelboe, Maja Langholz samt René Nielsen
fra sekretariatet.

1. Valg af dirigent og referent: René Køhn vælges som dirigent og René Nielsen som
referent. René Køhn konstaterer at Generalforsamlingen er lovligt varslet og
indkaldelsen er sket i tide jf. Vedtægter.
2. Valg af stemmetællere: René og René vælges da de er uvildige.
3. Formandens beretning: Carsten tager ordet. Vi har fået brugt vores penge fornuftigt i
år. Vi har været en del rundt til borformer, men jeg har en drøm om at vi kommer mere
ud til aften arrangementer. Vi har haft et par bisidninger, som heldigvis er gået godt. Vi
har været på Brugernes Bazar og på Hjemløsedagen samt Kofoeds Skole
sommermarked. Vi har i de forgangne år været stærkt optaget af den
pædagogiske/ledelsesmæssige indsats på Roskildehjemmet. Grundet SANDs pres er
forstanderen fyret og der er kommet rigtigt godt personale på stedet. Derudover er
ombygningen i fuld gang, således at hjemløse ej længere skal leve under uværdige
fysiske forhold. Vi har været på en del kurser, deriblandt Tillidsmand I II samt
lovgivningskurser og snart skal et par af medlemmerne på Bisidderkursus. Vi havde en
god oplevelse på temadagene, hvor vi arbejde med de ungdomspolitiske partier. I år
skal vi virkelig være bedre til at besøge varmestuer, samt herberger i området og vi
håber at vores § 18 ansøgninger bærer frugt, så vi har økonomi til de mange
rejser/besøg.

4. Regnskabsaflæggelse: Fremlægges mundtligt af Susanne Moos (kasserer). Derudover
er det foreløbige årsregnskab indsat i nedenstående. Udvalget har et minus på 3297
kroner, som dækkes af midler fra NSJ puljen, således at aktiver og passiver gå i 0
kroner. Der skal rettes til under balancen, da der er opført 2014? Dette vil Susanne
Bösche udbedre snarest. Ingen har indvendinger til regnskabet og dette godkendes
såfremt de ikke afviger i væsentlig grad fra det fremlagte.

5. Godkendelse af budget: Budgettet fremlægges af Susanne Moos og drøftes bredt i
bestyrelsen. Budgettet som er tilsendt Holbæk ift. § 18 rettes til, således at Transport
posten opjusteres.
Mødeaktivitet 3000 kr.
Transport: 15.500 kr.
Kursus og konferencer: 2000 kr.
Kontorhold: 1500 kr.
Småanskaffelser: 2000 kr.
Repræsentation (eks. Afskedsreceptioner) : 1000 kr.
I alt: 25.000 kr.
Budgettet godkendes af alle.

6. Behandling af indkomne forslag: Ingen modtaget.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Flg. Er på valg.
Carsten Larsen samt jens Wendelboe er ikke på valg i år, da de i 2016 blev valgt for 2
år.
Følgende tidligere bestyrelsesmedlemmer er ej længere en del af bestyrelsen:
Amadu er ikke bosat i området. Jon er ej heller bosat i det geografiske område som
SAND Nordvestsjælland dækker. René Køhn har trukket sig.
Derfor er der pt. 3 ledige pladser i bestyrelsen.
Flg. Stiller op til bestyrelsen: Maja Langholz, Susanne Elisabeth Moos.
Maja og Susanne vælges enstemmigt .for 2 år. Stort tillykke og tak.
Bestyrelsen er ”selvsupplerende”, og derfor kan bestyrelsen vælge at ind supplere 1
bestyrelsesmedlem samt 2-4 suppleanter.
8. Valg af suppleanter: Ikke relevant. René Køhn spørges, men vælger at afvise, til stor
fortrydelse for den resterende del af udvalget.
9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig: Carsten indstiller SANDs sekretariat. Dette
vælges enstemmigt.
10. Eventuelt: Intet relevant.

Som referent René Nielsen

Til vitterlighed
d. 13-03-2017
René Nielsen(sekretariatet)__________________________

