Generalforsamling SAND Nordjylland mandag d. 13. februar 2017.
Tilstede: Heidi Mortensen, Henrik Kromann Hansen, Harald Thisted Gjersøe, Lars Dalsgaard
Jensen, Sven Erik Vendelbo Rasmussen, Zack Oliver Andersen, Hanne Rasmussen, Nancy Pelle,
Benny Moesgaard.
Generalforsamlingen bliver skudt i gang med at Hjerterummet holdt et smukt minuts stilhed til
ære for Jørgen Jensen - Pluto som gik bort 3. februar.
1. Valg af dirigent og referent
Vendelbo vælges som dirigent.
Nancy vælges som referent.
2. Valg af stemmetæller
Henrik, Zacko og Heidi.

3. Formandens beretning
Beretningen er afleveret
4. Regnskabsaflæggelse
Harald præsenterer regnskabet og det godkendes.

5. Godkendelse af budget
§18 midler som er kommet til SAND Nordjylland: 5.000,- fra Hjørring kommunen og
10.000,- fra Aalborg kommune til 2017, der søges fortsat §18 midler. Derudover er der
givet tilsagn fra Aalborg kommune om 20.000,- til brug ved afholdelse af Hjemløsedag i
2017.
Budgettet godkendes!

6. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke modtaget indkomne forslag og derfor går vi videre med dagsordenen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Det blev besluttet at hele den siddende bestyrelse afgår.
Hvem ønsker at stille op?:
Henrik Kromann Hansen – påtager sig gerne posten som kasserer.
Lars Dalsgaard Jensen vil gøre nytte hvor der er brug for ham.
Heidi Vinter Mortensen – vil gerne være med et år mere, evt. som suppleant.
Zack Oliver Andersen stiller op som suppleant.

Harald Thisted Gjersøe – ønsker at fortsætte i SAND Nordjylland, vil gerne gøre noget nytte
for SAND.
Svend Erik Vendelbo Rasmussen – er blevet opfordret af den tidligere bestyrelse til at stille
op som næstformand. Ønsker at stille op på grund af kompetencer fra fagbevægelsen fra
livet før landevejen og hjemløs.
Benny Moesgaard ønsker at stille op som suppleant.
Alle vælges som bestyrelsesmedlemmer til SAND Nordjylland.
Bestyrelsen vælger at konstituere sig således:
Harald Thisted Gjersøe – formand valgt for 2 år.
Sven Erik Vendelbo Rasmussen – næstformand valgt for 1 år.
Henrik Kromann Hansen – kasserer valgt for 1 år.
Heidi Vinter Mortensen – bestyrelsesmedlem valgt for 2 år.
Lars Dalsgaard Jensen – bestyrelsesmedlem valgt for 2 år.
8. Valg af suppleanter
Benny Moesgaard vælges som suppleant for 2 år.
Zack Oliver Andersen vælges som suppleant for 2 år.

9. Valg af revisor eller revisoransvarlig
Henrik spørger 3F på torsdag om mulighed for at være revisor i SAND Nordjylland, såfremt
det ikke er muligt, bliver sekretariatet i København spurgt.
10. Eventuelt – HUSK at følge med i DR1 udsendelse om hjemløs på gaden i 52 dage på onsdag
kl. 21.00.

