Generalforsamling SAND Sydvestjylland 20/2 2019.
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Godkendelse af budget
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig
10. Eventuelt
Svamp byder velkommen som formand.
1. Tina frivillig på Varmestuen vælges som dirigent. Nancy vælges som referent
2. Pino og Nancy vælges som stemmetællere.
3. Svamp beretter om årets gang. Vi har lavet en overnatning på gågaden, delt kravlenisser
ud, gået ture med politikker, været med til åbningen af det nye værested, bidraget med at
lave den nye socialstrategi i Esbjerg. Vi har også været ude og besøge herberger.
Kravlenisser gjorde, at vi kom rundt i en masse af vores byer. Jeg glæder mig til den nye
bestyrelse og det kommende år som kommer.
4. Karsten beretter omkring de ansøgninger han har lavet til både Fanø, Esbjerg og Varde
kommune, som alle har bidraget med midler til SAND Sydvestjylland. Tina supplerer med at
fortælle lidt om indtægter og udgifter for 2018. Udvalget har en slat penge stående i Kbh
som ikke er øremærket noget specifikt og kan bruges, hvis I kommer i nød som udvalg eller
til en stor sommerfest eller andet. God indsats Karsten, i forhold til ansøgninger om §18
midler.
5. Budgettet godkendes
6. Bestyrelsen har fremlagt et forslag om, at få tilføjet Fanø til vedtægterne som en del af
medlemskredsen. Det besluttes at Fanø tilføjes vedtægterne.
7. Kasper og Birgit er på valg, Kasper ønsker ikke at genopstille, da han tager på landevejen
meget snart. Han opfordrer andre til at stille op og fortæller om det gode fællesskab og
hvor fedt det er at have indflydelse. Birgit genopstiller.
Klaus Loch Hansen opholder sig i Esbjerg området pt. og vil fra d.d. udtræde fra SAND
Vestjyllands bestyrelse og stille op for SAND Sydvestjylland. Steffen Andersen ønsker at
stille op, han har deltaget et par gange i udvalgsmøder. Hippie stiiler gerne op som
suppleant. Jacob Jensen stiller op som suppleant.
Birgit og Steffen vælges til bestyrelsen for 2 år.
8. Jacob, Klaus og Hippie vælges som suppleant.
9. Vi fortsætter med Sekretariatet som revisoransvarlig.
10. Svamp vil sige tak for 2 gode år som formand – det har været rigtig godt! Han minder om at
det er vigtigt at få styr på hvem der er suppleant til hovedbestyrelsen.

Tina spørger om det vil give mening at søge penge til en udflugt, hun kunne hjælpe med
det. Udvalget skal endelig sige til.
Den nye bestyrelse konstituerer sig efter mødet. Tak for god generalforsamling.
Referent Nancy Pelle.

Konstitueret bestyrelsesmøde 20/2 2019.
Bestyrelsesmedlemmer består af:
Steffen (2/4) – 1 år endnu - Næstformand
Karsten – 1 år endnu - kassér
Birgit – 2 år Steffen A – 2 år - Formand
Jakob – suppleant - kassér
Hippie – suppleant
Klaus – suppleant
Steffen A vælges som suppleant til Hovedbestyrelsen og vil gerne være ansvarlig for
Facebook og indkalde til møde.
Næste møde er onsdag d. 27/2 kl. 14 på Varmestuen.

