GENERALFORSAMLING SAND SØNDERJYLLAND
24. FEBRUAR 2021

Kl.10:30 – 12:00
Deltagere:
Jan Hesselvig
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.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter.
9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig.
10. Eventuelt.

Dagsorden
Generalforsamlingen er rettidigt anmeldt og derved lovlig.
1. Valg af dirigent og referent
Nancy Pelle er valgt som dirigent.
Tobias Kjærside er valgt som referent.
2. Valg af stemmetællere
Nancy Pelle og Tobias Kjærside er valgt som stemmetællere.
3. Formandens beretning
Det er, som i hele verden, sket det, at det har været lukket ned og været svært.
Det har været svært at mødes face to face.
Nedlukningen har været skræmmende for alle mennesker, det har været en svær periode
for hele landet. Det meste foregår gennem Internettet, telefonen eller sådan noget.
så udenfor dette har det været svært at kommunikere.
Af gode nyheder kan nævnes at der kommer ny socialtandpleje klinik (§134a) oven på den
blå Oase.
Jan har lavet en aftale med gratis kaffe hos en producent i Fredericia.
Jan vil gerne holde sig mere opdateret på www.sandudvalg.dk, eksempelvis ting som §134a
og hvad der ellers rører sig.
4. Regnskabsaflæggelse
Regnskabet for 2020 vises på skærmen.
De midler der ikke er brugt sidste år, har vi fået lov til at overføre til i år.
Transportmidlerne er brugt til bl.a. bisiddere og mødedeltagelse.
Jan spørger hvordan man gør, hvis man skal bruge penge til transport.
Nancy: Det bedste du kan gøre er, når du ved du skal til møde, ringe til Susanne Bösche (på
hovedkontoret i København) og bede hende lave en billet til dig. Den mailer hun til eks. Den
Blå Oase og så henter du din billet der. Det plejer at fungere rigtig godt.
Man kan også lave en aftale ift. rejsekort, men det er lidt bøvlet, så det andet er at
foretrække.
5. Godkendelse af budget
Budgetforslaget for 2021 vises på skærmen.
Der er overført penge fra sidste år.
Resten er forklaret i budgetforslaget for 2021.
Ved afvikling af events, demoer eller andet, så kan I gøre brug af Tobias Kjærside
(sekretariatet) han kan kontaktes på 60541905 eller tobias@sandudvalg.dk
Jan spørger ind til Internet – da det ville være en måde at få kontakt med hinanden.

Nancy byder ind med, at der er sat 500kr af til kontorartikler, internet og lign. Hvilket ikke
rækker særlig langt ift. at komme på internettet på et helt år. Dog kan man, som
repræsentant i Hovedbestyrelsen få ”telefonpenge.”
Generalforsamlingen godkender budgettet.
6. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Siddende medlemmer: Jan (valgt i 2020 for 2 år) og Mette (valgt i 2020 for 2 år)
Der er ikke modtaget fuldmagt fra nogen om at ønske at stille op, og ingen andre er til
stede, derfor er der ikke valg.
8. Valg af suppleanter
ikke relevant. Der kan suppleres ind, løbende, på bestyrelsesmøder.
9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig
SAND Sønderjylland vælger SAND sekretariat som revisor og revisionsansvarlig.
10. Eventuelt
Når vi kan mødes igen, så er vores fokus for 2021, at få mere kendskab til SAND i udvalgets
område. SAND Sønderjylland og de lokale bisiddere skal også mødes og lave planer for at
komme ud og rundt.
Jan vil gerne have tilføjet, på hjemmesiden, efter hans navn – at folk gerne må sende en
sms inden de ringer til ham. Så han ved hvem der ringer.
Tak for god ro og orden. Generalforsamlingen er afsluttet.

Dirigent Nancy Pelle

Referent Tobias Kjærside

