GENERALFORSAMLING SAND TREKANTEN
23. FEBRUAR 2021

Kl.13:00 – 15:00
Deltagere:
Henrik MAS Nørgaarad Christensen, Johnni Stengade Hansen og Jensine Kristensen.
Fra sekretariatet
Nancy Pelle og Tobias Kjærside.

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.
A.Trekantens bestyrelse stiller forslag om at Billund kommer ind under SAND Trekantens
område med virkning fra d. 24/2 2021, hvor SAND Sydvest har afholdt generalforsamling.
B. Trekantens bestyrelse stiller forslag om at Odder overgår til SAND Østjyllands område
med virkning fra d. 25/2 2021
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter.
9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig.
10. Eventuelt.

Referat
Formanden byder velkommen til SAND trekantens generalforsamling 2021.
Tobias og Nancy deltager fra sekretariatet.
Generalforsamlingen er gyldig/lovlig, da den er rettidig anmeldt.
Nancy fortæller om hvad SAND er og præsenterer hende selv og Tobias for deltagerne.
Præsentation af nye ansigter:
Johnni Stengade Hansen. Jeg har ADHD og har altid været lidt ”ved siden af”. For 12 år siden fik jeg
en depression, solgte alle mine ting og flyttede ud i mit kolonihavehus. Jeg gør i forvejen en masse
for dem der har det lidt svært. Jeg er arbejdsløs og hjemløs.
1. Valg af dirigent og referent.
Nancy Pelle er dirigent.
Tobias Kjærside er referent.
2. Valg af stemmetællere.
Nancy Pelle er stemmetæller.
3. Formandens beretning.
Vi viser videoen.
Formanden: 2020 startede sådan set rigtig godt, den 6. januar havde jeg Astrid Krag med
ude på rundvisning i Vejle. Vi var en af de første organisationer der havde et møde med
hende som socialminister. Der var sat en time af, men det tog godt og vel 2 timer før vi var
færdige. Vi fik afholdt vores lokale generalforsamling i februar. Therese og Poul blev valgt
ind. Vi så frem til den store landsgeneralforsamling, men Danmark blev lukket ned. I
hovedbestyrelsen valgte vi at udsætte den – hvilket vi gjorde nogle gange, indtil afholdelsen
i efteråret. Jeg har haft mange møder under nedlukningen med udsatterådet. Bl.a. har
SAND modtaget en million kroner til at bekæmpe ensomhed blandt hjemløse, som følge af
vores hårde arbejde. Jeg stillede også op til at være formand for regionsrådet.
I sommer deltog vi i aktion i Vejle og i Kbh. Vi havde temadage i Korsør, i efteråret. Det var
planlagt at have lavet noget med Sølyst, i julen, men desværre lukkede landet ned igen. Det
var ikke et trist år, men ganske udfordrende. Det hele foregår på en anderledes måde nu.
Jeg ser frem til genåbningen. Jeg glæder mig til vi kan komme ud og vise flaget og vise
SAND frem på en masse måder.
4. Regnskabsaflæggelse.
Formanden: De midler vi har fået fra Horsens, fik vi først i efteråret.
Vi har modtaget midler til at anskaffe os beach-flag og andet (fra Vejle kommune) men da
vi ikke har haft brug for det, har vi flyttet de midler til næste år. Det er godkendt at Vejle
kommune.
Dirigent: Regnskabet ser anderledes ud i år da vi eks. (under transport) har lavere udgifter,

uden boforms-besøg og lign.
5. Godkendelse af budget.
Dirigenten fortæller: Vi har i nogle udvalg, tilbudt at sekretariatet står for regnskabsdelen
og tager sig af det. Det fjerner nogle udfordringer med at skulle være flere end én person
til at sætte penge i banken og lign.
ift. budgettet (vises på skærmen) er der helt alm. udgifter det antages at udvalget har. Eks.
frimærker og kuverter til at sende post. Nyanskaffelser kunne være en zoomkonto eller en
pc. Ift. aktiviteter kunne det være til at afholde beboermøde på Sølyst eller en anden
boform hvor vi tager kage, mad eller andet med. Transport er bl.a. til aktiviteter, besøg på
boformer, bisiddere og andet. Når vi søger penge, skal det klarlægges hvad der søges til og
hvor man ellers søger.
Vi mangler bevillingsskrivelsen fra Fredericia, når den kommer, er alt i orden.
Budgettet er godkendt.
6. Behandling af indkomne forslag.
Der er stillet to forslag, fra bestyrelsens side.
A. Trekantens bestyrelse stiller forslag om at Billund kommer ind under SAND Trekantens
område med virkning fra d. 24/2 2021, hvor SAND Sydvest har afholdt generalforsamling.
Lige nu hører Billund til SAND Sydvestjylland og det er ikke let at komme til, fra Esbjerg,
hvor de holder til. Derfor er der lagt op til at Billund kommer ind under SAND Trekantens
område.
Generalforsamlingen godkender at Trekanten ønsker at overtage Billund.
B. Trekantens bestyrelse stiller forslag om at Odder overgår til SAND Østjyllands område
med virkning fra d. 25/2 2021
lige nu hører Odder ind under SAND Trekanten og der er, som ovenstående forslag,
logistiske udfordringer ved at komme fra Vejle til Odder. Derfor er der lagt op til at Odder
gives til SAND Østjylland.
Generalforsamlingen godkender
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Henrik Nørgaard Christensen stiller op til valg.
Johnni Stengade Hansen stiller op til valg.
Nuværende bestyrelse: Jensine Kristensen, Therese, Poul
Der er plads til 5 medlemmer i bestyrelsen. De der vælges i dag, vælges for to år.
Der afholdes fredsvalg, hvilket betyder at Henrik og Johnni er valgt ind, for to år.
8. Valg af suppleanter.
Ikke relevant.

9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig.
René var tidligere revisor, vi vælger SAND sekretariat som revisor.
10. Eventuelt
Der tages et fællesbillede.
Johnni giver samtykke til at have sine oplysninger på hjemmesiden
Dirigenten gennemgår de planlagte arrangementer
Dirigenten lukker generalforsamlingen.

Dirigent Nancy Pelle

Referent Tobias Kjærside

