Referat Generelforsamling SAND Sønderjylland d. 16. februar 2015
på den ”Den Blå Oase”, Aabenraa.

Tilstede:
Steen kommer fra SAND Hovedstaden og er næstformand I SANDs bestyrelse. Han er her i dag for at være
med til, at tingene går rigtigt til. Steen har været hjemløs i 12 år og været igennem hele møllen.
André arbejder her i området.
Lena er bruger.
Martin er formand for SAND Sønderjylland.
Jeppe er bruger
Kim er bruger og ordner pc’er på stedet.
Erik Hansen er kasserer i SAND Sønderjylland
René
Richard er aktionsmand. Han repræsenterer SANDs Aktionsgruppe.
Pia er formand i SAND Fyns bestyrelse og næstformand i SANDs bestyrelse.
Ejner er bruger af Den Blå Oase
Ruska bruger
Marka bruger
Erik bruger
Marianne bruger

1. Valg af dirigent og referent: Steen vælges som dirigent og René som referent.
2. Valg af stemmetællere: Richard og Pia vælges, da de er uvildige.
3. Formandens beretning ved Martin: Vi startede op sidste efterår i august. Først fik vi stablet økonomi på
benene. Vi har haft gang i en masse blandt Haderslev kommunes udsatte, samt Unge på Sporet, og SAND
Sønderjylland har også været med i implementeringen af hjemløsestrategien. Næste uge kommer
rejseholdet fra servicestyrelsen. Der er vi naturligvis også med i.
4. Regnskabsaflæggelse: Vi har ikke endnu fået ansøgt om økonomi, da vi er et nyt udvalg. Derfor kan vi
ikke aflægge regnskab for 2014.
5. Godkendelse af budget: Vi har alt i alt et budget på 13.000 kr.
6. Behandling af indkomne forslag: Ingen modtaget.

Først en præsentation af SAND, inden vi går over til næste punkt: SAND er en slags fagforening for
hjemløse. Vi arbejder meget for indflydelse og inddragelse på herberger. Vi er vagthund og talerør. Vi lytter
til hjemløse og handler derefter. Vi går til politikerne og er høringsberettigede. Vi er meget med på råd
omkring nye tiltag, og derfor er vi eksempelvis med i implementeringen. Vi laver lovgivningskurser og
retshjælpskurser, vi har også bisidder kurser. Vi er en stor familie med fælles interesser og fælles fortid. Vi
er bundet sammen af vores livserfaringer. Vi laver kurser omkring hjemfølelse. Spørgsmål fra salen: Hjælper
I med lejlighed?
Pia supplerer at alle kurser og netværks skabende aktiviteter er gratis i SAND.
Richard tager ordet og fortæller om Aktionsgruppen. Richard har gået på landevejen i 13 år og har været
med i 3 år hos SAND. SANDs aktionsgruppe er sat i verden som modsvar til kommuner, der bevidst arbejder
imod loven. Vi var i Viborg for at oplyse om hjemløshed. Vi var også til Folkemødet på Bornholm i 2014, og
her lavede vi en politiker aktion hvor vi klædte os ud i fint jakkesæt og havde høreværn og skyklapper på.
Det vakte god opsigt. Vi har også været i Aarhus til en hyggelig aktion og delte julegaver ud. Vi ønsker at
samle alle udvalg i fælles aktioner, der binder os sammen. Men det kræver, at der er en enkelt i hvert
udvalg, der melder sig under fanen som tovholder for aktionsgruppen. Richardt fortæller om ideen med
rispapirs lamper, der sendes op til minde om en hjemløs. Den største aktion sidste år var fakkeloptoget i
København på vegne af Daniel der desværre døde, da ambulancer ikke ville hente en hjemløs grønlænder.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Lone er ikke kommet, da der er bøvl med bilen. Men da alle ved at Lone ønsker at være med, stemmer vi
om, hvorvidt hun kan komme på valg uden personlig tilstedeværelse. Dette falder ud til fordel for, at vi kan
stemme hende ind. Lone er undervejs og giver i telefonen samtykke til, at hun ønsker at stille op.
Lone stiller op og vælges med 12 stemmer.
Erik ønsker at fortsætte som kasserer, og han vælges ved håndsoprækning 13 stemmer.
Martin er ikke på valg da han sidder for 2 år iflg. referat af generelforsamling i 2014
8. Valg af suppleanter: Ingen opstillede, men udvalget vil løbende supplere op.
9. Valg af revisor eller revisoransvarlig: SANDs sekretariat fortsætter som revisionsansvarlige.
10. Eventuelt:
Richard spørger om der er ideer til en aktion. Martin fortæller, at det kommer an på hvem man spørger.
Nogle har det godt andre har ikke.
Steen fortæller om generalforsamling for hele SAND som er den 31. marts. Magter I det, så er I hjertelig
velkomne til at komme med. Bor i på en boform, så vil boformen antageligvis betale rejsen.

Steen takker for god ro og orden og herlig forplejning. Mødet hæves.

Som referent
René Nielsen

