Generalforsamling SAND Sydvestjylland d. 28. februar 2017

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 og revisionsansvarlig
10. Eventuelt
Generalforsamlingen er lovligt og rettidigt indkaldt.
1. Dirigent Kasper og referent Nancy
2. Nancy
3. Steffen byder velkommen. Har det seneste år haft travlt med at få folk afsted på kurser.
Har problematiseret ungdomshjemløsheden over for politikerne og råbt højt omkring
dette. Haft en succesfuld ”tænd et lys for hjemløse” på torvet i Esbjerg. Det kommende år
er der planer om at nå ud til boformerne, der tænkes et besøg om måneden. Steffen
trækker sig tilbage som formand i dag og vil takke udvalget for et super samarbejde. Han
vil gerne fortsætte som bestyrelsesmedlem.
4. Ole fremlægger regnskab med fremviste bilag. Regnskabet godkendes.
5. Budgettet fremlægges – Esbjerg har bevilget 21.000 kr. af §18 midler. som bevilges til
diverse udgifter i forbindelse med SAND Sydvestjyllands drift. Der drøftes udgifter omkring
telefon og edb, giver det mening at købe en telefon som er øremærket SAND arbejdet?
Kasper mener ikke det giver mening at have en telefon til udvalget på grund af ustabilitet i
udvalget og han har ikke noget problem med at hans nummer bliver brugt. Ole foreslår vi
lige lader diskussionen ligge foreløbig. Budgettet godkendes.
6. Der er ikke modtaget indkomne forslag.
7. Valg: Hvem ønsker at stille op? Ole, Steffen, Birgit, Kasper, Lasse. Alle støtter op om de
opstillede medlemmer. Der besluttes på det konstitueret bestyrelsesmøde d. 7 marts hvem
der varetager hvilke poster og for hvor lang en periode.
8. Suppleant: Just og Karsten med hunden stiller op og vælges enstemmigt.
9. SAND sekretariatet.
10. Evt. Kasper gør opmærksom på at udvalget skal drøfte repræsentant i udsatte rådet og
bestyrelse i Fastershus. Det drøftes på kommende bestyrelsesmøder.

