Generalforsamling SAND Trekanten
23. februar 2022
Café Parasollen Vejle

Deltagere: Henrik Mas, Jensine Kristensen, Terese Larsson, Johnni Hansen, Henning Jensen,
Chresten Dalgaard.
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
Henrik åbner generalforsamlingen.
Præsentationsrunde
-Henrik, formand i Trekanten.
-Jensine, medlem af Trekanten siden 2008. Med i kvindenetværket tidligere og deltaget i
Tillidsmandskurser og bisidderkursus og en del af Grønlændergruppen.
-Chresten, nuværende hjemløs, maskinarbejder. Komme i klemme med bolighajer og rejste til
Færørene i 3 år og kommet tilbage og ikke kommet tilbage på sporet.
-Henning, tidligere sømand, forsøgt at selvmedicinere sig med alkohol, som gjorde at han ikke fik
betalte regninger. Mistede lejlighed og indbo. Har nu bolig.
-Johnni, medlem af SAND Trekanten. Hjemløs gennem mange år i perioder.
-Terese, blev hjemløs efter en brand for 10 år siden. Har nu en lejlighed i Vejle.
-Jesper, 62 år, levet et broget liv. Kommer fra et overklassehjem, min hjemløs karriere startede
som 12 årig efter at far blev gift på ny. Drak en del som voksen som resulterede i skilsmisse og job
afbrydelser. Været på herberg og sofasurfere.
- 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.

1. Valg af dirigent og referent
generalforsamlingen udpeger følgende:
Dirigent Nancy Pelle
Referent Nancy Pelle
2. Valg af stemmetællere
Nancy.
Der er 7 stemmeberettigede deltagere på generalforsamlingen.
3. Formandens beretning
Sidste år blev der afholdt generalforsamling på zoom, der var ikke så mange med. Vi fik
Johnni med i udvalget. Vi er glade for vi kan mødes fysisk, jeg har aldrig deltaget i så mange
videomøder som det forgangne år.
Der er kommet en del penge som følge af Corona. Ud af dem har vi planlagt en festivaltour
i maj. Der er lagt op til, at den som kommer i vores område (Fredericia) er vi engageret som
frivillige. Jeg har været inde over socialministeriet i forbindelse med hjemløseudspillet. Vi
har været ude og holde aktioner. I sommers var vi i Kolding. Vi har også lavet aktioner i
forbindelse med kommunalvalget og i forbindelse med Borgerforslaget i samarbejde med

Sønderjylland og Aarhus. Det har været fedt med samarbejde på tværs i det jyske!!
Lad os lave mere af det. Året startede kedeligt men sluttede sjovt.
4. Regnskabsaflæggelse
Johnni præsenterer regnskabet.

5. Godkendelse af budget
Henrik gennemgår budgettet.
Budgettet godkendes af generalforsamlingen.
6. Behandling af indkomne forslag
Ikke aktuelt
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Henrik og Johnni blev valgt sidste år for 2 år og er derfor ikke på valg.
Hvem ønsker at stille op?
Henning vælges for 1 år
Chresten vælges for 2 år
Jesper vælges for 2 år
Jensine vælges for 2 år
Terese vælges for 2 år
Bestyrelsen konstitueres efter generalforsamlingens afslutning.
8. Valg af suppleanter
Ikke aktuelt
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 bestyrelsesmøde:
Forperson: Henrik Mas
Næstforperson: Jensine
Kasser: Johnni
Referent ansvarlig: Therese
Hovedbestyrelsen: Henrik Mas
Suppleant Hovedbestyrelsen: Johnni

