Generalforsamling SAND Østjylland
24. februar 2022
SAND Østjyllands kontor

Deltagere: Anders Mathiessen, Pino, Flemming Laursen, Ewald, Freddy, Helene, Ove Abildgaard
Sekretariat: Nancy Pelle

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

Referat
Præsentationsrunde
-Pino, næstformand i SAND Østjylland
-Ewald, bestyrelse SAND Øst
-Flemming, lokalformand
-Freddy, suppleant Øst
-Ove, tidligere Værestedsleder, nuværende medarbejder i HusForbi Gadeliv, revisor i SAND
Østjylland
-Anders, bestyrelsesmedlem og kassér i SAND Østjylland
-Helene, bor på Østervang
-Christina er med på zoom
Ove erklærer generalforsamlingen for gyldig
1. Valg af dirigent og referent
generalforsamlingen udpeger følgende:
Dirigent Ove Abildgaard
Referent Nancy Pelle
2. Valg af stemmetællere
Nancy og Ove
Der er 7 stemmeberettigede deltagere på generalforsamlingen.
3. Formandens beretning
Flemming fortæller vi startede året med at holde virtuelle møder. Vi har fået malet vores
kontor og det pynter. Vi holdt nytårskur i sommerversion i Mølleparken i godt samarbejde
med Skraldecaféen, Sidesporet og Pant for Pant. Vi har afholdt workshop i efteråret, været
på kurser og temadage, videoværksted med Ungecrewet og skrivekurser. Vi har lavet
forskellige aktioner med andre udvalg i forbindelse med Borgerforslaget. Vi har igen været
med til uddeling af julepakker til socialt udsatte i Aarhus. Ewald har holdt en del møder
med studerende og gjort dem klogere på hjemløshed, det samme har Freddy. Freddy og
Flemming var til indvielse i Havnegade med unge boliger. Vi har også været med i uddeling
af gavekort i samarbejde med Gadeliv. Vi har også været repræsenteret i kommunens
Corona udvalg i forhold til at gøre klogere på Corona situationen på gaden.
Det besluttes at der ændres på dagsordenen, for at alle kan nå at være med til pkt. 7 og 8.
Disse to punkter tages inden pkt. 4.
4. Regnskabsaflæggelse
Anders præsenterer regnskabet. Det aftales at mappen med kvitteringer flyttes fra

Værestedet til Gadeliv. Generalforsamlingen godkender regnskabet.

5. Godkendelse af budget
Anders gennemgår budgettet. Der er forventning om at lave aktion i Skanderborg, Aarhus,
Odder og Randers, da vi har modtaget midler fra de forskellige kommuner. Anders har
lavet en ”huskeseddel” til den nye kassér i forhold til ansøgningsdatoer til § 18 midler og
koder til at søge. Der aftales at lave en egentlig overdragelse af det hele til det kommende
konstitueret bestyrelsesmøde.
Budgettet godkendes af generalforsamlingen.
6. Behandling af indkomne forslag
Ikke aktuelt
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Christina, Anders, Ewald og Pino blev valgt sidste år for 2 år og er derfor ikke på valg.
Anders trækker sig fra bestyrelsen.
Erika har givet fuldmagt til bestyrelsen om at han ønsker at stille op.
Hvem ønsker at stille op?
Flemming valgt for 2 år
Erika valgt for 2 år
Freddy valgt for 2 år

Bestyrelsen konstitueres på næstkommende bestyrelsesmøde tirsdag 1/3 kl. 13.00.
8. Valg af suppleanter
Helene Hansen vælges for 1 år
9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig
Generalforsamlingen vælger Kristina Jonasson, regnskabsmedarbejder SAND Sekretariat. Er
der brug for støtte, står Ove Abildgaard til rådighed.
10. Eventuelt
Odder mangler at blive skrevet ind i vedtægterne – lige en OBS’er til Sofie
Ove kommer med et godt tip hvis SAND Østjylland vil lave aktion i en anden by. Udvalget
kan booke en bus og chauffør og lidt spisning hos Gadeliv J Gør brug af det!!

- Sekretariat: SAND kalender med kommende arrangementer
Kan ses på www.sandudvalg.dk
10. marts => Fælles SAND ”BORGERFORSLAG” (Odense)
16.-17. marts => Bisidderkursus (Kolding vandrehjem)
29. marts => National generalforsamling (Odense)
27.-28. april => Temadage (Middelfart)
11.-12. maj => Tillidsmandkursus 1 (Middelfart)
19., 22., 24., 26. + 28. maj => Den Udsatte Festival. (Aarhus, Fredericia, Odense, Kbh. og
Vordingborg)
9.-10. juni => Tillidsmandkursus 2 (Middelfart)
14.-19. juni => Folkemøde (Bornholm)

Ove erklærer generalforsamlingen for lukket!

