Generalforsamling SAND Sydvestjylland
21. februar 2022
Frivillighuset Vindrosen
Exnersgade 4, Esbjerg.

Deltagere: Steffen, Karsten, Svamp
Fra sekretariat: Nancy Pelle og Tobias Kjærside

Dagsorden:
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

Referat
Steffen Andersen (formand) byder velkommen og udpeger dirigent og referent.
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Nancy Pelle (sekretariat)
Referent: Tobias Kjærside (sekretariat)
2. Valg af stemmetællere
Ikke aktuelt
Dirigent tager over og viser SANDs video-årsberetning
3. Formandens beretning
I 2021 har SAND Sydvest deltaget i flere arrangementer, eks.
- Vælgermøde i Esbjerg, sammen med andre organisationer og bl.a. Skjoldbo. 12 politikere
kom og støttede op omkring arrangementet, gratis mad og musik.
- Svamp har deltaget i Folkemøde, juni 2022.
- Temadage, i Middelfart.
- Valg Camp med andre jyske udvalg.
- UC har haft nogle arrangementer, med bl.a. besøg på Skjoldbo.
Kommende SAND aktiviteter:
- SAND er gået i samarbejde, med hus forbi og Landsforeningen af væresteder, om at lave
en festivalturné rundt i landet. SAND Sydvest opfordres til at komme og deltage (evt. som
frivillige) ved festivalen i Fredericia søndag den 22. maj.
- En god aktivitet for udvalget kunne være at lave en borgerforslagsaktion inden april
(udløber 21. april). Der er kommet penge fra Fanø, så det kunne være et oplagt sted at få
folk til at skrive under.
- Fælles SAND 10. marts (Borgerforslag ”hjemløse ud af jobcenteret”)
- Bisidderkursus 16.-17. marts
- Landsgeneralforsamling 29. marts
- Temadage 27.-28. april
- Folkemøde 2022 (se tilmelding på www.sandudvalg.dk)
4. Regnskabsaflæggelse
Se regnskabsdokument.
Note: Som mange andre udvalg står Sydvest til at skulle tilbagebetale nogle af deres midler,
da coronapandemien har besværliggjort afvikling af arrangementer og aktioner.
Sekretariatet står for afregning og tilbagebetalinger.

Billund er overgået, sidste år, til SAND Trekanten.
Der er midler i regnskabet til at lave arrangementer for byens hjemløse. Bl.a. for
donationen fra Gadejuristen (2019).
Det må godt udspecificeres at ”medlemskab 100kr” er til Frivillighuset Vindrosen.
Regnskabet godkendes af generalforsamlingen.
5. Godkendelse af budget
Der er lagt 8.000kr af til aktioner. Disse aktioner opfordres der til, afvikles i samarbejde
med andre udvalg – som tidligere med eks. Sønderjylland og Trekanten.
Budgettet godkendes af generalforsamlingen.
6. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Steffen og Karsten har endnu et år i bestyrelsen (valgt for 2 år, i 2021)
Der planlægges et bestyrelsesmøde, på varmestuen, hvor der åbent inviteres og derfra kan
der ind-suppleres nye medlemmer.
8. Valg af suppleanter
Ikke aktuelt.
Der planlægges et bestyrelsesmøde, på varmestuen, hvor der åbent inviteres og derfra kan
der ind-suppleres nye medlemmer.
9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig
SAND sekretariat, Kristina Jonasson (regnskabsmedarbejder i SAND) er valgt som
revisor/revisionsansvarlig.
10. Eventuelt
Svamp: Hvis jeg bliver inviteret til møder med kommunen/politikere, vil bestyrelsen så
gerne høre om det og evt. inviteres med og vide hvad der sker? Dette vil bestyrelsen meget
gerne.
Dirigenten lukker årets generalforsamling ned.

