Generalforsamling SAND Vestjylland 6/3 2018
Tilstede: Leif Jensen, Hans Mouritsen, Hassan bor i Skovhusene, Patrick Hartmann, Vivi fra
Herning, har boet ca. 2 år i Blaa Kors i Herning, nu egen bolig. Klaus Loch, bor i naturen det meste
af tiden, har bil, hund og høne med på farten. Rene Krøyer, har arbejdet på en malerfabrik,
tidligere hjemløs. Eluf fra Viborg og var hjemløs i en periode i 2007.
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
Leif byder velkommen
Ad 1: Bestyrelsen foreslår Per Ravn fra Skovvang som dirigent og Nancy som referent. Godtages af
forsamlingen
Ad 2: Per og Nancy som de eneste uden stemmetæller
Der er en drøftelse omkring at tage punkt 6 først som omhandler ændring af vedtægt §4 Stk. 2.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med mindst 3
ugers varsel med angivelse af dagsorden. I stedet skal der stå første tirsdag i marts fremfor i
februar måned. Forslaget er enstemmigt besluttet.
Ad 3: Vi har været lidt tyndt besat og skiftet ud i bestyrelsen i løbet af året. Vi fik en del unge med
sidste år og desværre for os, blev de fleste unge arbejdsramte, godt for dem men desværre betød
at de ikke havde så meget tid til udvalget.
Vi har deltaget i hjemløsedagen både Aalborg og København. Været til vælgermøde i Holstebro og
et kursus som SAND holdte i Aarhus omkring hvordan man går til vælgermøde. Været til nytårskur
og har mødt fodboldspilleren Morten Andersen fra Amerika.
Vi har deltaget i forskellige SAND kurser og jeg har deltaget i bisidderkursus, vi har haft folk med til
Bornholm til Folkemøde. Vi har været på besøg på Fastershus, har planer om besøg til
Potentialehotellet. Vi arrangerer en tur til Møldrup efter aftale med forstanderen. Vi har været på
VIA og fortalt om hjemløshed, vi har også været på Sønder Bork efterskole. SAND Vestjylland har
deltaget i Udsatte Lege. Vi har flyttet rundt på campingvognen et par gange og har igen i år
påtaget at køre den til Køge så vi kan få den med til Bornholms Folkemøde.
Hans vil kommentere med at det er kun Leif der har taget sig af det hele og derfor al respekt for
Leif. Beretningen godkendes.
Ad 4: Regnskabet viser et overskud på 3630,52,- ingen kommentarer til regnskabet. Regnskabet
godkendes.

Ad 5: Leif præsenterer budgettet, og det bemærkes at der er lavet en fejl i regnskabet i
rådighedsbeløbet, da der er tastet 16.600,52 kr. i stedet for 3630,52 – derfor ser rådighedsbeløbet
anderledes ud end på det viste budget. Leif får rettet budgettet sammen med revisoren i morgen.
Der er søgt §18 midler i 8 kommuner og har kun modtaget svar fra 2.
Budgettet godkendes med de rettelser om kommer snarest muligt.
Ad 7: Leif, Berit, Bruno, Patrick er valgt for to år sidste år.
Hvem ønsker at genopstille til bestyrelsen:
Hans
Nuka
Klaus
Rene
Dirigenten foreslår at der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år – der er enighed i salen!
Stemmerne er talt op og fordeles således:
Hans - 4
Klaus - 6
Rene - 6
Nuka – 8
Det betyder at Nuka, Klaus og Rene er valgt til bestyrelsen for 2 år.
Ad 8: Hans er valgt til suppleant og Eluf ønsker at stille op til suppleant.
Begge valgt for 1 år.
Ad 9: Der peges på Anja fra Skovvang – der er enighed i forsamlingen.
Ad 10: Der er konstitueret møde efter generalforsamlingen.
Klaus vil gerne tilføje at han har stor bil som kan trække campingvogne og telte hvis der er behov
for det. Han vil gerne tilbyde sin hjælp, det kræver selvfølgelig at vi kontakter ham i god tid.
Husk SAND Vestjylland har en Facebook gruppe.
/Nancy
Efterfølgende konstitueret bestyrelsesmøde.
Det besluttes at Leif fortsætter som formand og Patrick bliver næstformand. Da der umiddelbart
ikke var nogen som ønskede at påtage kassere og sekretær posten, blev det besluttet at afvente

det kommende bestyrelsesmøde d. 23/3 kl. 10 i Frivillighuset. Her håbes der på at den samlede
bestyrelse møder op.

