Generalforsamling Sydvestjylland 21/2 2018
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 revisoransvarlig
10. Eventuelt
David byder velkommen til generalforsamlingen, indkaldelsen er sendt rettidigt så vi afholder den
gode generalforsamling med deltagelse af ca. 20 fremmødte på Varmestuen.
Ad 1. Bestyrelsen peger på David som dirigent og Nancy som referent – det er fjong siger folket!
Ad. 2. Valg af stemmetællere, Nancy og Christina.
Ad. 3. Vi starter med at vise SAND filmen som modtages med bifald og en efterfølgende
præsentation af den nuværende bestyrelse. Kasper uddyber lidt hvad SAND er og hvad vi kan
tilbyde. Christina supplerer omkring de forskellige arbejds- og netværksgrupper i SAND. Folk er
meget enige om vigtigheden af at stå sammen.
Kasper nævner årets gang i Sydvest SAND regi. Lidt om kurser, aktioner i Esbjerg – f.eks. tænd et
lys i Esbjerg. Kasper understreger at det bedste ved SAND Sydvest er fællesskabet!!
Ad. 4. Ole gennemgår regnskab – regnskabet godkendes med det forbehold at revisionen
godkender det endeligt.
Ad. 5. Budgettet godkendes med det forbehold at Ask, leder af SAND sekretariatet, får bevilget
overførsel af overskud af §18 midler fra 2017 til 2018 af Esbjerg Kommune.
Ad. 6. Ingen indkomne forslag at behandle.
Ad. 7 og 8. Vi skal have valgt 3 bestyrelsesmedlemmer, alle for 2 år. Her ud over skal vi vælge 2-4
suppleanter. Dvs. vi skal have valgt 7 personer. Dvs. hver stemmeberettigede har 7 stemmer.
De 3 personer, der får flest stemmer, bliver valgt for en 2-årig periode. Dem som får 4. flest til 7.
flest stemmer bliver valgt som suppleanter i 1 år.
Kasper og Birgit, er ikke på valg, da de blev valt for 2 år i 2017.
Hvem stiller op:
Steffen, Ole, Carsten,
Kim Marie, Brian og Just ønsker suppleant.

Kort præsentation af de nye:
Brian, født og opvokset i Esbjerg, vil gerne bidrage som bisidder eller what ever. Har siddet en del i
fængslet og kender meget til den verden. Boet 4 mdr. i kolonihavehus i vintermåneden og boet på
forsorgshjem. Er karateinstruktør.
Kim Marie, pt. hjemløs, uddannet misbrugsvejleder og hjemmehjælper, jeg syntes det her fedt og
vil gå ind i det med hele mit hjerte. Vil bruge det til at komme ud og møde nye mennesker og
komme lidt ud af Esbjerg på kurser. Kim Marie er for øvrigt gift med Brian og kendt hinanden i 40
år til Sct. Hans!
Just, tænker han har prøvet alt i systemet hvad man kan blive udsat for og vil bruge det aktivt i sit
virke i SAND. Både sine erfaringer som barn og voksen. Min styrke er at blive brugt ”freelance” da
struktur ikke virker for mig, men er bedst til at falde ind når det passer mig.
Steffen, har været i SAND i 3 år, har været en del af Ungegruppen som har betydning for mig samt
psykiatri. Kommer fra Esbjerg. Var gadehjemløs i Kolding et halvt år.
Ole, mit formål med at stille op igen er at kunne være behjælpelig med at overdrage økonomien.
Carsten, kommer fra Ribe men født og opvokset i Thy Holm.
Vi kan konstatere at der i år er fredsvalg, da der er 3 bestyrelseskandidater som er indstillet på at
sidde for 2 år og suppleanter har meldt sig specifik til suppleantposten for 1 år – ingen
indvendinger på de opstillede kandidater og derfor stort bifald til de valgte kandidater!!
Ole, Steffen og Karsten valgt for 2 år
Kim Marie, Brian og Just valgt for 1 år.
Birgit og Kasper fortsætter endnu et år.
Ad. 9. Generalforsamlingen peger på SAND sekretariatet som revisionsansvarlige.
Ad. 10. Carsten fortæller at det ikke er muligt at holde møde næste onsdag men rykker den til d.
14/3. Den nye bestyrelse konstituerer sig her efter mødet.

Bestyrelsen konstituerer sig således:
Formand: Kasper fortsætter endnu et år som formand.
Næstformand: Steffen
Kassér: Svamp og Karsten som kommer til Kbh. til kassérdag d. 12/4 hos Susanne.
Bestyrelsesmedlem: Birgit og Ole.
Suppleanter: Just, Brian og Kim Marie.
Repræsentant til Hovedbestyrelsen vælges på næste møde d. 14. marts.

