Referat Generalforsamling SAND Storstrøm d. 21-02-2017
Afholdt på Marskgården forsorgshjem Næstved.
Til stede:
Uffe Hedegaard, Hans Peter Ærenskjold Aalling, René Nielsen, Susanne Jørgensen, Robert
Hansen, Jonas Laursen, René Nielsen (sekretariatet.)
Patrick Larn er med i ånden og via samtykke hos Susanne Jørgensen.
Mødet starter med at der for nytilkomnes skyld bliver forklaret lidt om SAND og lokal
udvalget. Alle medlemmer bidrager med at fortælle om SANDs forskellige arrangementer,
såsom temadage og Fælles SAND dage. Derudover forklares om de forskellige arbejdsgrupper,
som SAND har. Jonas fortæller om det internationale arbejde og René fortæller lidt om fra
Bænk til Bolig gruppen samt Aktionsgruppen. Susanne fortæller om Kvindegruppen og Jonas
fortæller om UngeCrews arbejde.
Derefter følges dagsorden if vedtægter:
1. Valg af dirigent og referent
Jonas vælges enstemmigt som referent. Og Susanne vælges enstemmigt til dirigent.
2. Valg af stemmetællere
Rene fra sekretariatet vælges som stemme tæller.
3. Formandens beretning
Formanden er stået af, derfor er der ikke noget fra formanden. Medlemmerne fra
udvalget fortæller i stedet lidt om årets gang. Bl.a. berettes om hjemløsedagen i
Næstved, hvilket udvalget ser frem til at deltage i atter i år.
4. Regnskabsaflæggelse
Jonas fremlægger regnskab og fortæller der kun er blevet brugt penge på transport.
Regnskabet bliver enstemmigt godkendt.
5. Godkendelse af budget
Jonas fremlægger buget for i alt 25.000 kr. Der er modtaget penge fra Næstved: 10.000,
Faxe: 10.000, Ringsted: 3.000 Stevns: 2.000. Der er blevet søgt på følgene budget i alle
kommuner: 2.000 til transport, 1.500 til kontor og informations materiale og 5.000 til
sommerarrangementer. Ringsted kommune har som den eneste kommune forlangt, at
der IKKE bliver brugt penge til kost. De andre har givet til det, som pengene er søgt til.
6. Behandling af indkomne forslag
Ingen modtaget

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgene ønsker at stille op: René Nielsen, Susanne Jørgensen, Uffe Hedegaard og
Patrick Larn. Robert Hansen stiller op som suppleant. Felix Rasta har trukket sig og
Jonas Laursen har et år tilbage fra sidste års generalforsamling. I alt 5 kandidater
opstillet – der kan sættes 4 krydser.
Jonas sidder for et år endnu. René har fået 6 stemmer, Uffe, Susanne og Patrick har fået
4 stemmer hver. René sidder for to år.
Da der er stemmelighed, kan det ikke afdækkes, hvilke personer der vælges for to år.
Dette drøftes på næstkommende konstituerende bestyrelsesmøde
8. Valg af suppleanter
Robert stiller op som suppleant og bliver valgt som suppleant.
9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig
Det besluttes at sekretariatet fortsætter som revisoransvarlig, og Jonas opfordres til at
fortsætte som kasser. Jonas påtager sig fortsat posten.
10. Eventuelt
Uffe påtager sig opgaven med at finde wc vogne til ”hjemløses dagen” den 6. maj og
fortæller, at der er 3 lokale han vil opsøge. René påtager sig opgaven med sandwich.
Uffe fortæller, at han gerne vil lave en idrætsforening i SAND og vil søge sponsorater og
fremlægger en tegning af bukser med navnet: På Røven IF.
René fortæller, at han er i gang med at lave et projekt med cykel trailer til hjemløse og
René fortæller om et lignende projekt og forslår et sammenarbejde med Projekt
Udenfor.
Uffe fortæller at han har en kontakt til en der gerne vil stille en varevogn med træk til
rådighed.
Det besluttes at næste møde afholdes onsdag den 15 marts kl. 12 på varmestuen
håbet i Næstved.
Uffe: 93846500 (vender tilbage mht. Mail)
René: 42751795, r.b.n1@hotmail.com
Robert: 28571776
Jonas: 52712473, laursen50@gmail.com
Susanne: 91871389, misser67@hotmail.com
HP: 50240154, hpaalling@hotmail.com
Alle samtykker til at oplysninger kan komme på hjemmeside.
Som referent Jonas

