Generalforsamling SAND Vestjylland
22. februar 2022
Kultur og frivillighuset, Holstebro

Deltagere: Bruno, Eluf, Danni, Veronika, Jette Rasmussen (Skovvang), Karen Marie Dudal Jensen
(Skovvang)
Sekretariat: Nancy Pelle og Tobias Kjærside

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, da Karin (lokalforkvinde) er fraværende grundet sygdom.
Generalforsamlingen erklæres lovlig.
Præsentationsrunde
- Veronika, SANDs Unge Crew.
Opholder sig på Thyholm og er tidligere hjemløs – nuværende funtionel hjemløs.
- Bruno, SAND Vestjylland. Tidligere hjemløs.
Har været en del af SAND Vestjylland og Udsatterådet i Holstebro i flere år. Arbejder på Skovvang.
- Karen Marie, Skovvang.
Har været hjemløs i flere år. Skovvang har været et fast holdepunkt i Karen Maries seneste år.
- Jette, Skovvang. Er fraflyttet sin bolig og leder efter bolig, bor på Skovvang.
- Eluf, SAND Vestjylland.
Har været hjemløs i 2007 og medlem af SAND siden.
- Danni, SAND Unge Crew.
Tidligere hjemløse (potentialehotellet, Herning)
- Regina Dam (ansat på værestedet ”Mødestedet” i Skive), deltager som observatør for at støtte
op omkring SAND, på vegne af Mødestedet.
- 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.
- Tobias Kjærside, SAND sekretariat – Aarhus.
Ballade-/eventmager (uddannet kaospilot) står bl.a. for kurser, aktioner, arrangementer og for at
støtte op omkring lokale og nationale aktioner, events og arrangementer.
1. Valg af dirigent og referent
generalforsamlingen udpeger følgende:
Dirigent Nancy Pelle
Referent Tobias Kjærside
2. Valg af stemmetællere
Regina er stemmetæller.
Der er 6 stemmeberettigede deltagere på generalforsamlingen. Danni, Bruno, Veronika,
Eluf, Jette og Karen Marie.

3. Formandens beretning
Dirigenten viser SAND lands årsberetning, der giver indblik i 2021 og de mange aktiviteter,
online og offline.
Lokalt, i SAND Vestjylland, har der været meget aktivitet omkring borgerforslag i vinter
2021/2022. bl.a. har Veronika, Danni og Karen Pedersens (ekstern konsulent) har været
rundt i byer og på boformer.
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. Holstebro har typisk
været gavmilde med midler til SAND Vestyjylland. 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.
SAND Vestjylland har gennem flere år haft en ansat fra Skovvang til at hjælpe med
regnskab. Overleveringen, fra da denne ansatte er stoppet, har været med manglende
bilag og andet, derfor er regnskabet lavet efter bedste evne.
Der skal tilbagebetales midler til eks. Struer Kommune.
SAND Vestjylland har lige nu en konto i ”banken” hvor to (valgte) medlemmer skal stille op
og skrive under for at få udleveret kontanter (til eks. arrangementer).
Derfor opfordrer sekretariatet til at regnskabet overleveres til sekretariatet, og
sekretariatets bankkonto. Derved kan der laves andre procedure for udbetalinger og evt.
tvivl og medfølgende mistillid kan elimineres.
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.
Bestyrelsen konstitueres efter generalforsamlingens afslutning.
Vil gerne stille op (og vælges ved enstemmigt-/fredsvalg)
- Karin Villerup (fuldmagt givet til Nancy) (2 år)
- Veronika (2 år)
- Danni (1 år)
- Eluf (2 år)
- Karen Marie (2 år)
Er ikke på valg (valgt ind for 2 år i 2021):
- Bruno
Derved er bestyrelsen fuldtallige med 7 medlemmer.
periode er noteret ud for navne.
8. Valg af suppleanter
Ikke aktuelt
9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig
Generalforsamlingen vælger at overdrage regnskabet til Kristina Jonasson, regnskab SAND
Sekretariat. Dette beder bestyrelsen dirigenten om at videregive til sekretariatet.
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)

- SAND Vestjyllands vedtægter kan læses på: http://sandudvalg.dk/vestjylland
- Eluf har modtaget et opkald fra to kvinder der ønsker at Den Udsatte Festival også
tilgodeser Vestjylland (Holstebro)
Kl.14:38
Dirigenten lukker generalforsamlingen.
Tak for denne gang.

