Generalforsamling SAND Sønderjylland
23. februar 2022
Kirkens Korshær, Sønderborg

Deltagere:
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
- Nancy Pelle, SAND sekretariat – Aarhus.
Udviklingskonsulent (uddannet socialrådgiver) hjælper/rådgiver/vejleder hjemløse der er kommet
i klemme. Ansvarlig for bl.a. Unge Crew og Folkemødedeltagelse. Derudover nærmeste kontakt for
de Jyske og Fynske udvalg/bestyrelser.
-Johannes, hjemløs i rigtig mange år. Stadig hjemløs indtil d. 1/3, hvor han har fået en lejlighed i
Sønderborg.
-Ann, mit tredje ophold på Alberta. Første gang i 2012. Blev smidt ud fra egen lejlighed og nu på
Alberta.
-Lukas, 19 år og bor på Huset Alma. Blev hjemløs på et bosted, da hans tid udløb på bostedet.
Følte sig dårligt behandlet på bostedet.
-Henrik Mas, formand i SAND Trekanten og næstformand i Hovedbestyrelsen. Kom med i SAND
fordi jeg tænkte jeg kunne være med til at gøre en forskel.

1. Valg af dirigent og referent
generalforsamlingen udpeger følgende:
Dirigent Henrik Mas
Referent Nancy Pelle
2. Valg af stemmetællere
Der er 3 stemmeberettigede deltagere på generalforsamlingen. Mas tæller gerne stemmer
op hvis der er behov for det.
3. Formandens beretning
Dirigenten viser SAND lands årsberetning, der giver indblik i 2021 og de mange aktiviteter,
online og offline.
Lokalt, i SAND Sønderjylland, har der været aktivitet omkring borgerforslag i vinter
2021/2022. bl.a. har SAND Trekanten og Østjylland været nede og hjælpe med aktion i
Sønderborg.
SAND har stillet et borgerforslag om at få hjemløse ud af jobcentrene (og over til
socialforvaltningen) – dette bliver nu behandlet/diskuteret i folketinget.
SANDs primære mål og funktion er at være bindeled mellem ”borgen og gaden” – mellem

politikerne og de hjemløse.
4. Regnskabsaflæggelse
Dirigenten deler printede regnskaber ud.
Dirigenten forklarer: I SAND søger man lokalt, i sit udvalgs geografiske område, §18 midler
ved kommunerne, til at afvikle arrangementer, aktioner og andet. Man søger til det man
gerne vil lave, bliver pengene ikke brugt skal de tilbagebetales.
SANDs sekretariat har en ansat (Tobias Bongo Hansen, Kbh.) der er behjælpelig med datoer
og hjælp til ansøgninger ude i udvalgene.
Eks. kan man søge penge til at lave et arrangement der kan ryste bestyrelsen sammen, hvor
man kan dyrke det sociale og det faglige.

5. Godkendelse af budget
Dirigenten deler printede budgetter til deltagerne.
Dette gennemgås sammen.
Budgettet godkendes af generalforsamlingen.
6. Behandling af indkomne forslag
Ikke aktuelt
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der er 5-7 pladser (tilsvarende suppleantpladser)
3-4 medlemmer vælges for 2 år
2-3 medlemmer vælges for 1 år.
Johannes, Ann og Lukas stiller op
Johannes og Lukas vælges for 2 år
Ann vælges for 1 år
Bestyrelsen konstitueres efter generalforsamlingens afslutning.

8. Valg af suppleanter
Ikke relevant
9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig
Generalforsamlingen vælger Kristina Jonasson, regnskabsmedarbejder 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)

Konstitueret:
Lukas formand SAND Sønderjylland
Johannes næstformand
Hovedbestyrelsen: Johannes vælges som kandidat og Lukas som suppleant.

