Generalforsamling SAND Storstrøm d. 20-02-2020 på Varmestuen i Nykøbing F
Til stede: Robert Hansen, Mette Larsen, Linette Hansen, Lene Sørensen
Ej fremmødt: Lianne Christensen, Niels G, Sanne Jørgensen.
Leder af varmestuen Maria Benzon, Gadepræst Christina samt René Nielsen fra sekretariatet.
1. Valg af dirigent og referent. Mette Larsen vælges som dirigent. René vælges som
referent.
2. Valg af stemmetællere: Maria Benzon
3. Formandens beretning: Robert tager ordet og beretter om året der er gået. SAND
Storstrøm har vanen tro deltaget i diverse kurser, arrangementer og temadage udbudt
af SAND. Derudover har Storstrøm deltaget i et hav af politiske dialogmøder med
kommuner samt besøgt en masse væresteder og forsorgshjem. Sidst men ikke mindst,
så havde Storstrøm arrangeret en demo/hjemløsedag i Næstved hvor arrangementet
gik ud på at protestere mod den ændrede tider i varmestuen samt flytning af denne.
Det var et godt arrangement hvor Storstrøm havde sørget for en pølsevogn, gratis
tøjuddeling samt musik af Natasja Lee Dickinson. Storstrøm havde gode samtaler med
politikerne den dag. René viser en film om året der er gået i SAND. René fortæller om
arbejdsgrupper i SAND, såsom ”Bænk til boliggruppen” samt Ungegruppen. René
fortæller også at SAND har et BisidderKorps bestående af nuværende og tidligere
hjemløse samt frivillige Socialrådgiverstuderende.
4. Regnskabsaflæggelse: Mette Larsen fremlægger regnskab. Regnskabet godkendes. Se
bilag.
5. Godkendelse af budget: Storstrøm har modtaget 24.000 kroner i paragraf 18 midler til
brug i 2020. Se bilag.
6. Behandling af indkomne forslag. Ingen modtaget.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Liane og Niels er ikke på valg da de blev valgt for 2 år i 2019
Robert, Linette og Mette ønsker genvalg.
Lene Sørensen stiller op til bestyrelsen.
Robert Hansen vælges for 2 år
Mette Larsen vælges for 2 år.
Lene Sørensen vælges for 2 år.
Linette vælges for 1 år
Tillykke til de valgte.

8. Valg af suppleanter. Ingen opstillede.
9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig. SANDs sekretariat vælges som
revisionsansvarlig.
10. Eventuelt. René fortæller at nye medlemmer kan anmode om at komme med på
Folkemødet 2020 ved at sende ham en mail på rene@sandudvalg.dk. Maria Benzon
beretter at hun er i fuld gang med at arrangere en hjemløsekonference i
Guldborgssund, da hun mener at der mangler viden om hjemløshed. SAND stiller sig til
rådighed, såfremt Maria ønsker det.
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