SAND Hovedstaden Generalforsamling den 24. februar 2022 Fabrikken på Sundholm
Deltagere: Jonas, Kit, Allan Birk, Kim Allan, Phillip, Mike, Arthur, Rose, Brian,
Charlotte Svendsen, Ole Nilsson, Herman, Sussi, Daniel, Bo, Per (Storken), Niklas,
Finn, Philip, Augustus, Flemming Jensen, Camilla
Fra sekretariatet: Tobias Bongo, Jeanne og Sara
Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
Dagsorden.
1.

Valg af dirigent og referent:
a. Tobias B vælges som dirigent
b. Sara vælges som referent

2.

Valg af stemmetællere:
a. Jeanne vælges som stemmetæller

3.

Dirigent/Tobias.
Takke for at måtte være dirigent og bekræftiger at generalforsamling er
lovligt indkaldt.
Plakater/følgebrev er send til boformer d.07.02.2022.
Indkaldelse lagt på facebook og hjemmeside d.26.01.2022.
Indkaldelse send til boformer og SAND-folk d.03.02.2022.

4.

Formandens beretning:
a. Jonas forklarer kort hvad SAND er. Vi er en politisk
interesseorganisation.
b. Jonas fremlægger formandsberetning: Årsberetningen vises på
storskærm.

5.

Regnskabsaflæggelse:

a. 2021: Der blev i alt søgt hos 4 kommuner, lidt mindre en sædvanligt. Ca.
104.000 kr. blev der indhentet hvilket også er lidt mindre end
sædvanligt.
b. Der er en del poster der blev brugt lidt flere penge til som fx transport
ifm. Borgerforslag mv.
c. Underskud er på 14.000 ca. regnskab er godkendt af revisor. Der er en
ekstra regning fra Telia som ikke vil godtage opsigelsen af
telefonabonnement for en del telefonnumre der ikke anvendes. Den
post ligger på ca. 18.000 kr. Der er gang i at få opsagt aftalen.
d. Regnskabet godkendes
e. Det forklares hvordan puljepengene fungere og at de skal leveres
tilbage hvis de ikke anvendes. Derfor er det ok med et lille minus.
f. SAND KBH dækker selv underskuddet fra 2021, med frie midler der var
til overs på kontoen.
6.

Godkendelse af budget for 2022:
a. Der er søgt 3 kommuner: Frederiksberg, Albertslund og København har
givet i alt 132.000 kr.
b. Der er sat 78.000 kr. ca. til faste omkostninger, 54.000 kr. til resten.
c. Budgettet godkendes enstemmigt.

7.

Behandling af indkomne forslag:
a. Der er ingen indkomne forslag

8.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
a. Bestyrelsen kan max være på 11 mand, minimum 5.
b. Der var 20 stemmeberettigede til stede
c. Arthur, Herman, ole B og er ikke på valg, da de er valgt for 2 år i 2021.
d. Daniel, Jonas og Charlotte er valgt for 1 år i 2021 og skal stille op.

e. Mike og Brian og Kim Allan er blevet valgt ind som suppleanter i løbet af
2021 og skal heraf stille op til valg.
Stiller op til valg:
i. Jonas, Allan B., Camilla, Rose, Brian, Finn, Mike, Philip, Kim Allan,
Charlotte, Daniel
ii. Valgte til udvalg er:
1. Brian, Charlotte, Daniel, Finn, Jonas, Kim Allan, Mike, Philip
iii. Valgt for 1 år: Mike og Charlotte
iv. Valgte for 2 år: Brian, Daniel, Finn, Jonas, Kim Allan og Philip.
9.

Valg af revisor eller revisionsansvarlig
a. Kristina fortsætter som revisor

10. Eventuelt
a. Ingenting.

