Generalforsamling i SAND Hovedstaden, 27/2 2019
Antal stemmeberettigede: 25
Dagsorden iflg. vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent og referent
Valg af stemmetællere
Formandens beretning
Regnskabsaflæggelse
Godkendelse af budget
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af revisor eller revisionsansvarlig
Evt.

1. Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen indstiller Niels Balling fra Vest Amagers Lokalråd som dirigent og Sofie Bay-Petersen fra
SANDs sekretariat som referent. De vælges. Ordet overgår herefter til Niels Balling. Niels
præsenterede kort sig selv. Han erklærede generalforsamlingen for lovlig.
2. Valg af stemmetællere
Bestyrelsen peger på René Nielsen og Sofie Bay-Petersen fra SANDs sekretariat. De modtager
hvervet.
3. Formandens beretning v. Kim Allan
Årsberetningen på video vises. Kim Allan supplerer beretningen med at fortælle om hvad
Hovedstaden laver. Man er et af de største udvalg - og repræsenterer over halvdelen af landets
hjemløses. Derfor er det vigtigt med en stor og bred bestyrelse.
Vi tager på kurser, aktionerer når der sker noget politisk. Vi er til 1. maj, til Grundlovsdag, til
Folkemøde. Det er her vi møder politikere og hjemløse på gaden og får mulighed for at få dem til at
mødes.
Daniel understregede også vigtigheden af at folk havde lyst til at gå med i SAND og finde sin plads i
bestyrelsen. Det er vigtigt arbejde men også hyggeligt.
4. Regnskabsaflæggelse v. Asbjørn
(se regnskabet i særskilt dokument)
Det er dejligt at vi har brugt de budgetterede midler.
Udvalget har fået §18-midler fra hhv. København og Frederiksberg kommuner, i alt 125.000,Derudover har vi en lille pulje frie midler (6.600,-).
Regnskabet godkendes.
5. Godkendelse af budget
(se budgettet i særskilt dokument)
Man har i år fået 150.000, - i §18-midler.
Udvalget har nogle faste udgifter, bl.a. husleje, telefoner mm.
Transport-udgifterne er pænt høje - det afspejler at man kommer meget rundt. Både lokalt, men
også til SANDs nationale aktiviteter.
Spørgsmål: Hvorfor matcher huslejen ikke nøjagtig med sidste år?
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Det er fordi at budgettet er den rene husleje - i regnskabet er der også andre udgifter med i dette.
Det er en forskel på 1000,Spørgsmål: Hvorfor er der sat penge af til kvindenetværket når dette er lukket nationalt?
Det er et lokalt kvindenetværk, nogle af vores medlemmer har ønske om at lave. Det har vi valgt at
støtte.
Spørgsmål: Hvorfor er transport så højt?
Det er rejser rundt i hele landet til kurser og seminarer med SAND. Så det er ikke bare rundt i
Hovedstaden…
Asbjørn: Vi har et tæt samarbejde med sekretariatet og har lagt vores regnskab ind under dem, så
det er lettere at følge og afstemme.
Ingen yderligere kommenterer til budgettet. Det godkendes.
Kim Allan: Vi skal huske at det er op til os i bestyrelsen hvilke aktiviteter vi vil have.
Jeg kunne fx godt tænke mig at vi fik liv i kvindenetværket igen.
Vi har også en landsdækkende grønlænder-gruppe og en bolig-gruppe (fra Bænk til Bolig) i
landsorganisationen som vi godt kunne være aktive i forhold til.
Vi har også en løbende dialog med Københavns overborgmester - han er jo ophavsmand til
lejrloven, og der er lidt en knude der skal løses. Men dialogen fortsætter. Vi er også i løbende
dialog med socialborgmesteren, samt med socialministeren.
Vi står også med et dilemma med Fredens Havn - ryddes den, ender vi med ca. 20 borgere uden
fast tag over hovedet.
6. Behandling af indkomne forslag
Vedtægtsændringer. Der foreslås ændringer i de kommuner der hører under SAND Hovedstaden.
Således foreslås det at tilføje Solrød, men slette Egedal, da sidstnævnte hører under SAND
Nordsjælland.
Det vedtages.
Det foreslås at slette en paragraf i vedtægterne der henviser til indkaldelse iht. forretningsordenen.
Det ønskes i stedet at der indføjes, at der skal indkaldes med dagsorden senest 7 dage inden
bestyrelsesmødet.
Det vedtages.
Eksklusion. Der er stillet forslag om at ekskludere Asbjørn fra bestyrelsen.
Torben Beyer Jensen foreslår, at dette trækkes tilbage grundet manglende konkretisering. Der er
ingen beviser, kun påstande.
Ole Svendsen: Jeg mener at der er kommet et forslag rettidig - og så kan en generalforsamling ikke
bare forkaste det.
Dirigent: Der står ikke nogen steder i forslaget at det er en eksklusion. Der står ikke noget i
vedtægterne om eksklusion.
Man kan ikke bare smide et valgt bestyrelsesmedlem ud fordi man ikke kan lide vedkommende.
Det kan man kun hvis de modarbejder foreningen.
Torben henviser til landsorganisationen SANDs vedtægter §4 der omhandler eksklusion.
Kommentar fra salen: Så vidt jeg kan høre på de vedtægter fra SAND der lige er læst op, så er det
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en bestyrelse der skal træffe afgørelse om eksklusion.
Sidste år ekskluderede man også et medlem på generalforsamlingen.
Kim Allan: Men sidste år ekskluderede vi på baggrund af en konkret grund.
Kommentar fra salen: Jeg synes der skal være ens retningslinjer for alle.
René: I Hovedstadens vedtægter står der at der man arbejder inden for rammerne af
landsorganisationens vedtægter. Og her står der at man kan ekskluderes hvis man laver SANDskadelig virksomhed.
Forslaget om eksklusion, der er stille på denne generalforsamling, ligger ikke indenfor for disse
rammer.
Dirigenten: Vi stemmer om bestyrelsens forslag om et modforslag; at forslaget om eksklusion
bortfalder. Vedtages dette, falder forslaget om eksklusion.
Der stemmes skriftligt.
Stemmerne fordeler sig
Ja - 15
nej - 8
blanke - 2
Forslaget om eksklusion bortfalder.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Torben starter med at fortælle kort om hvad det indebærer at være med i SAND Hovedstadens
bestyrelse.
Vi er en politisk forening. Der er forskellige arbejdsgrupper og råd vi er en del af. Fx har vi
repræsentanter i div kommunale udsatteråd.
For at sætte en fuldtallig bestyrelse, skal vi bruge 8 folk:
Fem bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Tre bestyrelsesmedlemmer for 1 år
Bestyrelsen foreslår at de fem kandidater der får flest stemmer, sidder for 2 år og de næste tre for
1 år.
Siddende bestyrelsesmedlemmer på valg i 2020
David
Daniel
Asbjørn
Følgende stiller op
Kim Allan
Torben
Karl
Josefine
Jonas
Ole B.
Ava
Jens Vestergaard - stiller op pr. fuldmagt medbragt af Kim Allan.
Niklas
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Claus
Lotte
De opstillede præsenterer kort sig selv.
Torben forklarer at det er åbne bestyrelsesmøder. Så bliver man ikke valgt, møder man bare op
alligevel - og bliver der en ledig plads, har man mulighed for at blive indsuppleret. Man har taleret
til bestyrelsesmøderne selvom man ikke er valgt ind, men dog ikke stemmeret.
Alle stemmeberettigede kan stemme på op til 8 personer. Man må gerne stemme på sig selv.
Resultat
Kim Allan: 12 - valgt for 2 år
Torben: 11 - 2 år
Karl: 11 - 2 år
Josefine: 15 - valgt for 2 år
Jonas: 11 - 1 år
Ole B.: 5
Ava: 6
Jens Vestergaard: 10 1 år
Niklas: 2
Claus: 9 - 1 år
Lotte: 15 - valgt for 2 år
Der er stemmelighed mellem Torben, Karl og Jonas.
Torben og Karl sidder for 2 år
Jonas sidder for 1 år
Bestyrelsen er som følger:
For 2 år - på valg i 2021
Lotte
Josefine
Kim Allan
Torben
Karl
For 1 år, på valg i 2020
Jonas
Jens V.
Claus
Derudover sidder stadig (på valg i 2020, valgt for 2 år i 2018)
David
Daniel
Asbjørn
Tillykke til den nye bestyrelse!
8. Valg af revisor
Bestyrelsen indstiller Nikolaj Jochumsen fra Gadens Stemmer. Han vælges.
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9. Evt.
René reklamerer for Folkemødet. Vil man i betragtning til at være en del af den 12 personer store
delegation der drager til Folkemøde under SANDs faner, så sender man René en mail på
rene@sandudvalg.dk
Torben reklamerer for Fælles SAND møde d. 6/3 i Odense. Alle er velkomne - ikke kun bestyrelsen.
Boformerne er også velkomne.
Bor man på gaden eller vil ens boform ikke betale transporten, kan man henvende sig til SAND
Hovedstaden, så hjælper vi med en togbillet. Alle arrangementer i SAND er gratis.
Dirigenten takkede for engagementet og for god ro og orden og gav ordet videre til Kim Allan. Kim
fortalte at SAND Hovedstaden har kontor på Sundholmsvej 34, st. Her sidder også
landsorganisationens sekretariat og kan hjælpe med div. Man er altid velkommen!!
Bestyrelsen træder sammen efter generalforsamlingen til et hurtigt møde.
Sundholm, d. 27/2 2019

Niels Balling, Dirigent

Sofie Bay-Petersen, referent
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