Generalforsamling SAND Trekanten - 26. Feb 2015
Tilstede: Bettina Sørensen, Bettina Juul, Richardt Åmand, Per Kragh, Jacob Holst
Nielsen, Pia Nedergaard og Emma Schmidt
Fraværende: Chalotte Nilsson, Bjørn Jensen, Pernille Hjortsberg
1) Valg af dirigent og referent:
Dirigent – Pia Nedergaard
Referent – Emma Schmidt
2) Valg af stemmetæller:
Richardt Åmand
3) Formandens beretning:
Emma beder Per berette fra før september, hvor hun trådte til.
Per fortæller, at formanden oprindeligt var Bent, men at han fratrådte pludseligt
og uden at der i mellem tiden havde været nogen møder i bestyrelsen.
Emma fortæller: Der har været en del udskiftning i løbet af året, Bent og Kaj er
gået fra, Emma og Jacob trådte så til som formand og næstformand. Bjørn trådte
ind som suppleant, men blev aldrig rigtig aktiv, og er nu ude igen. Vi har til trods,
for at være lidt pressede mandskabsmæssigt, dækket det vi er blevet kaldt til.
4) Regnskabsaflæggelse:
Bettina S fortæller: - se evt. bilag 1
Vi har ikke kunnet få adgang til vores konti i banken, og derfor skifter vi til
Danske Bank i KBH. Sekretariatet (Susanne B.) sidder med alle vores ting nu. Den
nye kassér kommer til at godkende udgifterne.
Per Kragh: Vi skal have gjort, således at medlemmerne ikke får
kørselsgodtgørelse uden bestyrelsens godkendelse. Vi snakker lidt frem og
tilbage, og bliver enig om, at vi skal vi skal have check på det. (Det ses i
udgifterne, at der er udbetalt kørselsgodtgørelse til ting, vi ikke kan placere, bl.a.
en med dato ”?/?” )
Vi skal bare være med opmærksomme på vores udgifter, da vi pt. kun har samlet
passiver for 8520 kr. Nogle af de penge skylder vi væk til transport osv. så reelt
er der 3991 kr.
Vi kan ikke godkende km godtgørelsen. Derudover er det fint. Vi kontakter
Susanne om der er bilag. Taler om det på næste møde. (Opdatering: Vi har
sidenhen fået en specificering af km godtgørelsen, og regnskabet er dermed
godkendt)
5) Godkendelse af budget:
Det fremlægges og godkendes. Se bilag 2
6) Behandling af indkomne forslag:
Ingen forslag

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Pernille fortsætter, da hun sidste år blev valgt for 2 år. Per Kragh og Chalotte
Nilsson trækker sig. Bjørn har ikke været aktiv, og er ikke kommet til
generalforsamlingen, derfor er han heller ikke længere med.
Bettina S, Jacob, Emma og Bettina J stiller op. Alle vælges ind med 5 stemmer på
hver. Emma vælges et år, resten vælges for 2 år
8) Valg af suppleanter:
Ingen suppleanter på nuværende tidspunkt, da vi har 3 der gerne vil ind, men
ikke kunne deltage i mødet. Så vi regner med at have dem med der.
9) Valg er revisor
Sekretariatet, da det jo er dem der sidder med vores regnskab.
10) Eventuelt
Richardt fortæller en masse om Aksionsgruppen. Formålet er, at de rykker ud
hvis en udsat RIGTIG bliver taget ved røven. Han fortæller om et par aktioner,
bl.a. om Viborg sagen, udsatte ambulancen and Daniel, flagdag i Mariager, Århus
julegave uddeling , PeP i Bruxelles og Folkemødet.
Vi skal have en fra bestyrelsen der er hans ping pong i Trekantsområdet, hvis der
sker noget. Vi vælger en ved førstkommende bestyrelsesmøde.

