Generalforsamling SAND Storstrøm den 25. februar 2022
Deltager: Mette Larsen (SAND), Susanne Moos, Carsten JL, Pia (SAND), Linette, Robert, Djuni Lønneke, Lars
B, Lizzy Petersen, Lisbeth Berglund, Henrik Roed, Mona Fritze.
(Samt kommer andre til som tilskuer til generalforsamling, som ikke oplyser navn, men er brugere af Cafe
Håbet).
Mette byder velkommen.
Tobias Bongo fortæller kort om SAND som organisation - aktiviteter, borgerforslag, bisidderkursus og
politisk arbejde generelt.

Dagsorden.
1. Valg af dirigent og referent.
1. Tobias Bongo vælges som dirigent.
2. Sara er referent.
3. Generalforsamlingen er lovlig.
2. Valg af stemmetællere.
1. Susanne Moos, Carsten og Pia er stemmetællere.
3. Formandens beretning.
1. Mette fortæller om året i Storstrøm – der skete ikke så meget i 2021. Der har været
lidt udskiftning og håbet er at der kommer nyt medlemmer ind i SAND Storstrøm.
Mette og Tobias har været på Saxenhøj for at rekruttere som er en del af arbejdet.
SAND Storstrøm har reklameret for socialtandpleje hvilket ikke rigtig har været sket
via kommunerne.
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2. årsberetningen vises på storskærm.
Regnskabsaflæggelse.
1. Der har været en del uforbrugte midler i 2021 som sendes tilbage til kommunerne.
2. budget for 2022 – der er søgt og modtaget 29.000 kr. fra 3 kommuner.
Godkendelse af budget.
1. godkendt.
Behandling af indkomne forslag.
1. Der er ingen indkommende forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
1. Mette er på valg.
2. Robert ønsker at stille op, men brugerne af Cafe Håbet ønsker ikke at støtte Robert
i det. Bestyrelsen er til stede og stiller spørgsmål til hvad Robert havde af forklaring
på hele miseren omkring gavekort. Da Robert mødte stor modstand, valgte han
derfor at trække sit kandidatur.
3. Dem der stiller op:
1. Mette er stemt ind som eneste kandidat.
Valg af suppleanter.
1. Ingen ønsker at stille op til suppleant.
Valg af revisor eller revisionsansvarlig.

1. Revisor forbliver Kristina fra sekretariatet
10. Eventuelt
1. Pia reklamerer for SAND´s hjemmesiden.

