SAND Nordvestsjælland.
Generalforsamling.

D.09.03.2022.

Deltager: Mahmut, Susanne, Carsten, Maja, Daniel og Tobias.
Martin Vibe er hindret pga. børn.
Sussi deltager pr. tlf. da der er valg.

1. Valg af dirigent og referent.
Tobias bliver valgt til dirigent og referent.
Tobias takker for at blive valgt til dirigent.
Tobias erklærer generalforsamling som lovlig indkaldt.
Plakater sendt ud d. 16.01.2022.
Indkaldelse på hjemmeside og Facebook d. 26.01.2022.
Indkaldelse sendt ud på mail til boformer og SAND-folk d08.02.2002.
1. Valg af stemmetællere.
Tobias B. Hansen.
2. Formandens beretning.
Carsten læser formandsberetning op som Martin har skrevet og sendt til
udvalget.
Hej Allesammen og velkommen til SAND-Nordvestsjællands generalforsamling 2022
2021 har været et år hvor Sand har stået med mange udfordringer, som alle andre områder i
samfundet har vi været ramt af Corona, dog har vi ikke stået stille
Coronaen har skabt en masse problemer for hjemløse med lukkede Varmestuer, Væresteder,
begrænset adgang til Nat herberger og kommuner der ikke har kunne yde korrekt og lovmæssigt
hjælp efter service paragrafferne, og vi krydser fingre for vi går lysere tider i møde

2021 var også året hvor et kommunalvalg fyldte meget, nu er kommunerne konstitueret og vi har
haft god dialog med de nye politikere rundt omkring i vores udvalgs kommuner, og ser frem til et
godt og rigt samarbejde som vi har haft god succes med de tidligere år
Også efter denne valgperiodes konstituering sidder vi i sand-Nordvestsjælland tungt på
udsatterådene, både i Roskilde – Slagelse – Holbæk hvilket jo er fantastisk
Vi har været på Folkemøde i Kalundborg og vist os frem og haft samtaler med alle interesserede i
vores arbejde, alt fra Hr og Fru Danmark, til politikere og præster og sat et godt udtryk i
Kalundborg området
Som altid i sand så prøver vi at gøre en stor forskel politisk og ændre hvor ændres skal, så vores
gadeplans arbejde i år har blandt andet bestået i at samle underskrifter ind, støtte vores kære
naboer i Hus Forbi med borgerforslaget om at hjemløse skal have ret til egne penge, mindre
besværligt at få udbetalt sine penge og et hævekort
Sand står også bag en underskrift indsamling ifbm et borgerforslag at de hjemløse skal ud af
jobcentrene, som er blevet hørt i folketingsalen nu så vi krydser fingre

Jeg ønsker jeg alle en god generalforsamling og håber at se en masse nye ansigter der vil støtte op
omkring vores aktiviteter til næste udvalgsmøde, vi har brug for jer
MvH Marti
Formanden.

Tobias viser årsberetnings film på storskærm.

3. Regnskabsaflæggelse.
Regnskab bliver gennemgået af Tobias.
4. Godkendelse af budget.
Tobias gennemgår budget.
Udvalget har dialog om at det er frustrerende når kommunerne giver afslag
på § 18 midler og det er særligt frustrerende med afslag fra Slagelse
kommune, da udvalget laver meget arbejde i Slagelse.
Budget godkendes af alle.
5. Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke nogen indkommende forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Carsten og Maja er på valg.
Ann Mandrup Møller har trukket sig fra udvalgt i 2021.
Martin Vibe er valg for to år i 2021.
Susanne Moos er valgt for to år i 2021.
Sussi Gerner stiller op til udvalget. (Vi ringer Sussi op pr. tlf. og hun giver
udtryk for at hun ønsker at stille op til SAND Nordvestsjælland).
Valg forløber som følgende:
1.Carsten Larsen valgt ind for 2 år.
2.Maja Langholz valgt ind for 2 år.
3.Sussi Gerner bliver valgt ind for 2 år.
7. Valg af suppleanter.
Daniel Gyldenkerne Massa, vælges ind som suppleant for 1 år.
8. Valg af revisor eller revisionsansvarlig.
Udvalget ønsker at forsætte samarbejdet med SAND sekretariatet.
9. Eventuelt.
Første udvalgsmøde afholdes online d.23.03.2022 kl. 16.
Udvalget vælger at konstituerer sig som følgende:
Martin Vibe: Formand.
Carsten Larsen: Næstformand.
Maja Langholz: Sekretær.
Susanne Moos: Medlem.
Sussi Gerner: Medlem.
Daniel Gyldenkerne: Suppleant.

