SAND NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING
22.02.2021

Tilstede: Harald Gjersøe, Christian Vang Hansen, Sejer Christensen.

Dagsorden og Referat.
Formanden, Harald Gjersøe, byder velkommen til generalforsamling 2021
1. Valg af dirigent og referent.
Formanden foreslår Nancy Pelle som ordstyrer/dirigent. Deltagende er enige.
Tobias Kjærside tager referat.
Nancy Pelle åbner med at give et par retningslinjer for at benytte en platform som Zoom. Vi
muter os selv, når vi ikke taler. Vi rækker hånden op, i zoom, når vi vil markere os. Samme
sted kan man tage hånden ned igen.
Nancy: ”hvis det er svært at blive hørt, eller jeg misser en håndsoprækning, så er det altid
muligt at skrive i chatten”
”Når det kommer til selve valget, så viser Tobias os hvordan dette foregår. Medmindre vi
foretager et fredsvalg”
præsentationer:
Sejer Christensen, 32 år, bor i Aalborg. Tidligere hjemløs og tidligere aktiv misbruger.
Christian Vang Hansen, tidligere hjemløs (fra 80’erne og frem til ’98-’99.) kom med i SAND
for 4-5 år siden. Christian er i dag på valg til bestyrelsen.
Harald Gjersøe, har været hjemløs for mange år siden. Har været med i SAND i mange år.
Der er 3 deltagende til generalforsamlingen, derved er generalforsamlingen
beslutningsdygtig.
Der er indkaldt efter vedtægter, så generalforsamlingen er gældende og lovlig.
2. Valg af stemmetællere.
Det bliver en meget gennemsigtig valgproces, fordi vi kører det på skærmen. Men vi ville
have haft mulighed for at stemme via sms, hvis dette var nødvendigt.
Nancy indstiller Tobias til stemmetæller. Deltagerne godkender.
3. Formandens beretning.
Vi viser årsberetningsvideon.
Harald: Der er ikke meget at sige, året der er gået, var noget lort. Der er faktisk ikke sket så
meget i Nordjylland. Jeg har været syg. Jeg tror desværre der går tid til vi kan lave flere
ting, med de restriktioner der ser ud til at fortsætte.
4. Regnskabsaflæggelse.
Regnskabet vises.
Harald. Der er ikke så meget at sige til det.

Nancy supplerer: en af de ting der ser meget anderledes ud da der eks. ikke har været
Udsattedag og lign. Det er er dog ikke voldsomt afvigende fra andre udvalg, da covid-19
pandemien har sat sig sine spor på SANDs aktiviteter generelt.
5. Godkendelse af budget.
Er der spørgsmål eller forslag til budgettet?
Sejer: Mht. bisiddere; kan vi stadig komme ud og bi-sidde på forsorgshjemmene? Kan
bisidderne få betalt deres ture til/fra forsorgshjemmene?
Nancy: det er en del af ”transport” punktet.
Seier: Kan det bliver udspecificeret hvad de forskellige poster kan gå til?
Nancy:
Transport er eks. udgifter til bisiddere (til boformer evt.), besøge boformer og give
oplysning om SAND, kurser, fælles SAND, den store generalforsamling og andet.
Møder er eks. til forplejning og lign.
Aktioner er eks. hvis I deltager i noget i Aalborg hvor i kan gøre opmærksom på SAND, at I
råber om vacciner til hjemløse eller andet SAND relateret oplysnings-/protest arbejde.
Rekruttering er eks. hvis I tager på boform for at hverve medlemmer, at I køber en kage
eller andet med.
Harald: Hvis man rejser på vegne af SAND, så får man refunderet sin rejse.
Sejer: Hvad med sådan noget som eks. Zoom? (at lave en konto)
Nancy: Det kunne være en beslutning bestyrelsen tager at sætte penge af til.
Er der kommentarer til budgettet?
Kan det godkendes? Alle nikker genkendende til det.
6. Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke modtaget forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Siddende i bestyrelsen er: Lars, Heidi og Harald. De er alle valgt for 2 år, i 2020.
Der er plads til 5 bestyrelsesmedlemmer. Derfor er der plads til to medlemmer mere.
Christian Vang Hansen genopstiller.
Sejer Christensen stiller op.
Generalforsamlingen vælger at lave et fredsvalg, hvor begge opstillede, vælges ind for 2 år.
8. Valg af suppleanter.
Ikke relevant.
9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig.
Lars har været revisionsansvarlig. Han har ikke kunne deltage i dag, da han er på
sygehuset.
bestyrelsen foreslår at Lars fortsætter som revisor og revisionsansvarlig.
10. Eventuelt
Er der noget til evt.
Christian: Jeg kunne godt tænke mig, at vi i denne tid hvor vi ikke kan møde så mange,
eks. én gang om ugen kan lave et virtuelt møde hvor folk der har lyst til at tale med SAND
Nordjylland kunne mødes. Eks. her på Zoom. Det vil jeg gerne have på dagsordenen til
næstkommende bestyrelsesmøde.
Harald: Hvis vi skal gøre noget, skal vi huske at vi alle hjælper med at markedsføre det.

Sejer: Jeg har styr på Facebook, så det vil jeg gerne tage mig af.
Nancy: Vi havde, i foråret 2020, en kaffeklub. Der sidder mange, helt alene, i denne tid.
Sejer: jeg har talt en del med nogle af de hjemløse nede i byen (Aalborg) og har en idé om
at der i Nordjylland ikke er mange tilbud til de hjemløse, hvor de kan sove. Der er ikke
mange der får tilbudt covid-19 vaccine heller. Det kunne jeg godt tænke mig at vi sætter
fokus på. Jeg er i hvert fald villig til at gøre en stor indsats der, for det synes jeg er et
kæmpe problem.
Harald: Jeg har mailet med regionen og fik svar i fredags, at de er ved at arbejde på det.
Sejer: Der er rigtig mange i Aalborg der sover på gaden og jeg kunne godt tænke mig, at vi
pressede på at få midler til at kunne udvide eller oprette forsorgshjem i Nordjylland. Måske
vi kan hjælpe og guide dem der har lyst til og mod på at starte et forsorgshjem. Når jeg går
ned i byen, så ser jeg minimum 4-5 der ligger ude på gaden. 2 a’ 3 siger at de langt hellere
vil sove i en varm seng. Da jeg var hjemløs var jeg yngre, og jeg syntes det var pinligt.
Derfor var det svært at tage imod nogle af tilbuddene.
Sejer: Jeg brainstormede den sidste halve time inden mødet. Sådan noget som eks. mad til
hjemløse – mange af tilbuddene skal man betale. Kan vi arbejde med at få nogle midler ud
til de forskellige væresteder, så de der ikke har penge kan få adgang til mad.
Nancy tilføjer: det er bestemt noget vi kan løfte politisk og problematisere overfor
politikerne, så der kommer fokus. Det er sådan noget SAND er rigtig gode til.
Nancy: I kan altid invitere Tobias Kjærside med på jeres møder. Han kan hjælpe med at få
jeres arrangementer ud over rampen.
Nancy gennemgår kommende arrangementer i SAND.
Der deles også telefonnumre.
Der er generalforsamling den 30.03.2021, hvis ikke Harald er valgt for 2 år, skal der ikke
stilles nogen op til
Næste bestyrelsesmøde er:
Harald finder datoer med Lars og sender en mail til alle i bestyrelsen, hvor der er nogle
datoer der kan fungere.
Nancy, dirigenten, lukker generalforsamlingen, efter alle har delt kontakt informationer.

Dirigent Nancy Pelle

Referent Tobias Kjærside

