Generalforsamling SAND Fyn 27/2 2018.
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Vedtagelse af foreningens vedtægter (kan ændres ved 2/3 flertal)
6. Regnskabsaflæggelse
7. Godkendelse af budget
8. Behandling af indkomne forslag
9. Valg af formand hvert andet år.
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
11. Valg af suppleanter
12. Valg af revisor eller revisionsansvarlig
13. Eventuelt

Ad.1 og 2. Tom Rønning vælges som referent, Nancy vælges som referent
Ad. 3. Christina Strauss og René Nielsen
Ad. 4. Formanden beretter om årets gang med et øget samarbejde med lokal politiker, en
masse bisidninger og andet godt! Helle takker af som formand i SAND Fyn og takker af for
et godt samarbejde.
Ad. 5. Bo har en kommentar til § 8, stk. 1 omkring ekskludering: Han hæfter sig ved at det
er en varighed der hedder 2-3 år, og ikke én bestemt løbetid så det var ens for alle. Helle
syntes det er svært at sige et bestemt tidsrum, da det er en vurdering, men hun syntes det er
svært at lave en sådan vurdering og tilslutter sig lidt Bo´s synspunkt.
Er der stemning for at ændre vedtægterne? Flertallet er for!!
Diskussionen kører på længde på eksklusion. Michella mener, at det er rimeligt med 3 år, da
det er meget skadelig adfærd, der afstedkommer en eksklusion. René understreger at der er
en mulighed for at komme til næstkommende generalforsamling og fremlægge sin sag og
bede om at få sin sag prøvet af.
Det er også vigtigt at sige at det kun er bestyrelsesarbejdet i SAND Fyn man er ekskluderet
for og IKKE det generelle SAND arbejde, kurser og arrangementer.
Vi stemmer om længde på eksklusion:
1 år: 1 stemme
2 år: 2 stemmer

3 år: 5 stemmer
Præcisering af ordlyden at få prøvet sin sag af ved generalforsamlingen, er der brug for at få
tydeliggjort. Er der stemning for at det er tydeligt, at man kan få sin eksklusionssag prøvet
af en gang om året i sin 3 årige eksklusionsperiode? Bo er fortaler for, at man skal have sin
straf og derfor ikke have mulighed for at få prøvet sin sag af. Berit siger, at man skal tænke
på, at det er mennesker man har at gøre med og at det er muligt at ændre sig.
René forsøger at samle op, den menneskelige og den hårde straf.
Dirigenten foreslår at man stemmer om 2 ting:
1. Har man mulighed for at indbringe sin eksklusion for generalforsamlingen i hele sin
eksklusionsperiode, altså ved hvert års generalforsamling?
2. Man har mulighed for at indbringe sin eksklusion for den førstkommende
generalforsamling og klage og efterfølgende ved en fastholdelse tage sin straf i hele
perioden.
Stemmer på punkt 1: 2
Stemmer på punkt 2: 5

På grund af lang debat, besluttes der at der er behov for ny afstemning omkring varighed af
eksklusionsperioden.
1 år: 0
2 år: 6
3 år: 0
Ny ordlyd: §8, stk. 6: Dukker medlemmet ikke op eller fastholder GF beslutningen, vil det
være den fulde eksklusionsperiode.
Dirigenten vil anbefale, at ønsker man ændring af vedtægter, bør man indsende det til
bestyrelsen som indkomne forslag så det er muligt at forberede ændringerne. Yderligere
ændringer og drøftelser til vedtægterne bør tages op til næste generalforsamling. Michella
vil gerne opfordre den nye bestyrelse til at drøfte ændringerne med jurister i forhold til
ordlyd.
Ad. 6. Stig fremlægger regnskab, Helle fortæller at Odense Kommune har godkendt
regnskabet og vi afventer Nordfyns Kommune.
Bo undrer sig over de skyldige beløb til SAND. René forklarer at det er udlæg for SAND
Fyn og SAND Fyn jakker. Bo er tilfreds med svaret.

Bo undrer sig over, at der ikke er brugt så mange penge som der er til rådighed. René svarer
at det handler om at vi er afhængige af at der kommer flere frivillige til at bruge pengene og
der har bare ikke været nok brugere til at bruge pengene og lave aktiviteter. Helle fortæller
også at der tidligere har været brug for at spare pga. manglende økonomi i kassen og det har
vi fortsat med.
Regnskabet godkendes.
PAUSE
Ad. 7. Stig fremlægger budget for 2018.
Christina undrer sig over hvilke medlemsskaber de har, Helle fortæller at de er medlem af
frivillige foreninger og grønlandske foreninger. Berit syntes telefon og internetudgiften er
høj, René fortæller at SAND Fyn er aktiv som bisidder og derfor har brug for en del
telefonpenge. Bo spørger hvad punktet årsmøde/julefrokost dækker, Helle fortæller at det er
et arrangement for bestyrelsen som ryste-sammen. Og det påtænkes at gøre igen i år. Bo
mener stadig der bruges rigtig mange penge til intern brug.
Dirigenten understreger at §18 er øremærket og derfor ikke bare kan bruges ”for sjov”.
Budget tiltrædes!
Ad. 8.
§8, stk. 7, ”…at indbringe eksklusionen for Hovedbestyrelsen”. Hovedbestyrelsen vil IKKE
drøfte eksklusionssager og derfor skal stk. 8 fjernes. Bo mener at der står i
landsorganisationen SANDs vedtægter at det kan indbringes. René forklarer at det kun er
hovedbestyrelsesmedlemmer som ekskluderes, som kan indbringes.
Ændringen af vedtægten besluttes.
§ 7, stk 4: René foreslår at i stedet for at medlemmet kan kræve en skriftlig begrundelse, at
der bør stå at vedkommende SKAL have en skriftlig begrundelse. Det samme i § 8, stk. 5.
Der stemmes for vedtægtsændringsforslaget og vedtages med enstemmigt.
Ad. 9. Helle træder af som formand og bestyrelsen vil gerne foreslå Michella som formand
og Stig som næstformand.
Hvem stiller op som formand: Michella vil gerne stille op, har siddet i bestyrelsen et par år
og betragter SAND Fyn som en ekstra baby og kan lide at gå og hygge om og sikre at alle
føler sig hørt. Jeg er lidt nørdet og vil gerne have tingene kører ordentligt og godt. Jeg
tænker der er brug for alle og at vi kan komme langt sammen.
Afstemning for: 8 stemmer
Michella vælges som formand.

Ad. 10.
Der er plads til 8 medlemmer og 9 suppleanter.
Der ønskes skriftlig afstemning
Murtaza: været hjemløs for mange år siden, var til GF i Odense for 2 år siden og kunne godt
lide de ting som blev vedtaget dengang. Han undrer sig over hvorfor der ikke er så mange
mennesker her i dag. Han mener vi skal ud og opsøge folk der hvor de er. Jeg vil gerne have
et indhold i mit liv.
Stig Sonne: Jeg er gammel i gamet og kan rigtig mange ting.
Rikke: Jeg syntes det er rigtig hyggeligt at være med, jeg har ikke så meget andet at bruge
tid på.
B: Kommer fra Nyborgegnen og har været hjemløs i 9 måneder, føler jeg har rigtig meget
energi og meget at sige. Ville ønske at jeg kendte SAND for 9 måneder siden og da jeg var
fortabt med to poser. Vil kæmpe for sagen fordi man føler sig meget alene.
Helle ønsker at være suppleant fordi hun ikke har energien til at fortsætte som
bestyrelsesmedlem, men vil gerne følge med i SAND arbejdet, med mulighed for at trække
sig og være lidt mere passiv i arbejdet.
Murtaza: 2 stemmer
Stig: 6 stemmer
Rikke: 4 stemmer
B: 2 stemmer
Dvs. at Stig er næstformand
Ad. 11. Helle vælges ind som suppleant enstemmigt.
Ad. 12. SAND sekretariatet vælges til at finde en revisor.
Ad. 13. Helle vil takke af og sige tillykke til den nye bestyrelse - og god vind fremover til
den nye bestyrelse.
Kontaktinfo på nye medlemmer:
Murtaza Khan, Englandsgade 10, 2 – 1, 5000 Odense C, 93601889,
anamurtaza@hotmail.com
Berit Petersen, ukendt adr., 60904397 (kommer en mail på et senere tidspunkt)

Begge vil gerne have navn, mail og nummer på hjemmesiden.
Næste møde er onsdag d. 17/3 kl. 11 – B finder et sted, evt. Borgernes Hus.

Referent Nancy

