Generalforsamling SAND Nordjylland
24. februar 2022
Frivillighuset, Aalborg

Deltagere: Christian
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
Nancy Pelle åbner generalforsamlingen og erklærer generalforsamlingen for rettidig indkaldt og
derfor gyldig.
Præsentationsrunde
1. Valg af dirigent og referent
generalforsamlingen udpeger følgende:
Dirigent Nancy Pelle
Referent Nancy Pelle
2. Valg af stemmetællere
Der er 1 stemmeberettigede deltagere på generalforsamlingen.
3. Formandens beretning
Dirigenten viser SAND lands årsberetning, der giver indblik i 2021 og de mange aktiviteter,
online og offline.
Der har ikke været så mange aktiviteter grundet Corona. Vi havde planlagt en hjemløsedag,
men det blev lukket ned desværre.
4. Regnskabsaflæggelse
Dirigenten deler printede regnskaber ud og det gennemgås.
5. Godkendelse af budget
Dirigenten deler printede budgetter til deltagerne.
Dette gennemgås sammen.
Budgettet godkendes af generalforsamlingen.
6. Indkomne forslag

Forslag til vedtægtsændringer SAND Nordjylland 2022
Vedtægterne foreslås ændret, så der gives mere tid og rum til at få regnskabet på
plads inden Generalforsamlingen. Der er en slåfejl i § 8, stk. 3 og 4, som ønskes
ændret. Nuværende formulering med sort. Ny formulering med rødt.
§ 8, Stk. 2
Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for udarbejdelse af budget og
årsregnskab. Der udsendes et revideret regnskab sammen med indkaldelse til den
ordinære generalforsamling.

§ 8, Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for udarbejdelse af
budget og årsregnskab. Revideret regnskab kan fås ved henvendelse til udvalgets
formand senest 8 dage før generalforsamlingen.
I har i jeres vedtægter to afsnit som begge hedder stk. 3. Der skal vi have rettet den
sidste stk. 3 til stk. 4.
Stk. 3.
SAND udvalget tegnes udadtil ved underskrift af formand eller kasserer og mindst
et yderligere bestyrelsesmedlem.
Stk. 4.
SAND udvalget tegnes udadtil ved underskrift af formand eller kasserer og mindst
et yderligere bestyrelsesmedlem
Generalforsamlingen beslutter de forslået ændringer i vedtægterne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Christian er valgt for 2 år i 2021 og har derfor et år mere i bestyrelsen. Lars er desværre
afgået ved døden. Der er ingen opstillede til generalforsamlingen.
8. Valg af suppleanter
Ikke aktuelt
9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig
Generalforsamlingen vælger Kristina Jonasson, regnskab SAND Sekretariat.
10. Eventuelt
- 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)
Tak for i dag!

Konstitueret møde:
Christian varetager Formandsposten og stiller op som repræsentant for
Hovedbestyrelsen til generalforsamlingen d. 29/3.

