Generalforsamling SAND Vestjylland tirsdag d. 7. marts 2017.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetæller
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
Tilstede: Eluf, Leif Jensen, Per Kragh, Anette, René Krøyer, Anga beboer fra Skovvang, Johanna
(PH), Dennis (PH), Tommy Petersen, Bruno, Hans Mouritsen, Berit, Claus hjemløs i bil og
naturen, Jan Lauritsen, Karsten Dalgaard, Karin Villerup, Nuka, Nancy Pelle.
Hans byder velkommen!
1. Dirigent Per Kragh, referent Nancy Pelle
2. Valg af stemmetæller: Nancy og Anette.
3. Formandens beretning: Har udvidet udvalget fra 5 – 7, men desværre med efterfølgende
mandefald. Formanden har haft en del fravær men heldigvis har Leif Jensen holdt fanen
højt! Der blev samlet ind til hospitalsklovne med salg af lodsedler. Holdt udsattedag i
Holstebro. Leif har været til hjemløsedag i Kbh. Vi har været til indvielse af flere pladser på
Vibohøj. Vi er blevet medlem af Struer kulturhus og været til nytårskur. Skaffet 1000,- til
nytårsbanko på Skovvang. Formandsberetningen kan godtages!
4. Leif fremlægger regnskab med et overskud på 16.600,- Ingen spørgsmål til regnskabet –
regnskabet godkendes!
5. Leif gennemgår budgettet – der er overført 11.500,- fra 2016 og modtaget 10.000,- både
fra Herning kommune og Holstebro i §18 midler. Afventer svar fra Ikast-Brande kommune.
Ingen spørgsmål til budgettet – budgettet godkendes!
6. Efter 1 års prøveperiode med sammenlægning af SAND Nordvestjylland og SAND
Vestjylland besluttes det at nedlægge SAND Nordvestjylland og samle det hele til SAND
Vestjylland.
Per starter valget med at fortælle lidt om SAND.
7. Hvem stiller op? Patrick Hartmann (med på telefon), Eluf fra Viborg, Berit, Dennis fra PH,
Bruno, Jan, Leif Jensen. Hvem er ikke på valg? Karin og Hans.

Per foreslår at de 4 som har fået flest stemmer for en to-årig periode og de næste 3 med
flest stemmer får en 1 årig periode og den med færrest bliver suppleant.
Leif har fået 15 stemmer – 2 år
Berit fået 13 stemmer – 2 år
Bruno, Jan og Patrick med 9 stemmer – Bruno og Patrick valgt for 2 år, Jan for 1 år
Dennis har fået 7 stemmer – valgt for 1 år
Eluf har fået 6 stemmer - valgt for 1 år
Jan vælger frivilligt at være suppleant sammen med Eluf.
8. Nuka vælges også som suppleant
9. Anja socialrådgiver fra Skovvang
10. Eluf foreslår at få det gamle navn SAND Midt Vest tilbage – det sker ikke da vi lige har
besluttet at det er et samlet SAND Vestjylland. Han er velkommen til at stille det som
forslag til næste generalforsamling.
Per takker for god ro og orden og foreslår at den nye bestyrelse sætter sig og konstituerer
sig.
Konstitueret bestyrelsesmøde i Vestjylland 7/3 2017.
Leif Jensen vælges som kassere
Dennis Ellehammer som næstformand
Patrick Hartmann som formand
Hans Mouritsen som sekretær
Leif vil gerne genopstille til Hovedbestyrelsen og bestyrelsen bakker op omkring Leif!
Der skal vælges en suppleant til hovedbestyrelsen, bestyrelsen bakker op om Nuka som
ønsker at være suppleant for Leif til Hovedbestyrelsen.
Referent
/Nancy

