Referat SANDfyn møde den 9. Marts 2017
Referat
1) konstituering af udvalg.
kasser: Jens Dorow
Sekretær: Michella Sibbersen
suppleanter til udvalget: Sanne Dorow og Dorthe ønsker at indgå som
suppleanter ifølge udvalgets vedtægter kan udvalget frit optage suppleanter
til samme antal som der er bestyrelsesmedlemmer og da vi pt. ingen har
indtræder både Dorthe og Sanne som suppleanter.
Suppleant for sekretær bliver Dorthe
suppleant for kasser bliver Sanne
repræsentant i udsatterådet: Stig fortsætter på denne post og hans suppleant
bliver Michella
kontaktperson til herberget bennedictsgade: Stig fortsætter sit virke her og
Jens supplerer ham
kontaktperson på st. Dannesbo: Michella fortsætter sit virke her og
bestyrelsen booker et møde med st. D. Og snakker forsoning efter
generalforsamlingen.
2) SAND LAND generalforsamling
indstilling til SANDfyns kandidat i hovedbestyrelsen: Helle Sibbersen bliver
SANDfyns kandidat til denne post
stemmeberettigede til SAND LANDs generalforsamling
Bettina
Michella
Jens
Stig er stemmeberettiget såfremt en af de 3 ovenstående ikke kan deltage.
3) SANDfyn generalforsamling.
efter den noget hektiske generalforsamling har bestyrelsen på dette møde
gennemgået hvad der skete og skrevet følgende handlingsforløb da vi ønsker
åbenhed om hvad der skete og ikke løse rygter. Handlingsforløbet er
underskrevet af bestyrelsen og kan ses i underskrevet version hvis det
ønskes (henvendelse til sekretæren).
udvalget mødtes på st. Dannesbo til spisning og forberedelse af
generalforsamlingen.
Gerth er gået op for at ryge hash med nogle af beboerne og er derfor påvirket
allerede inden generalforsamlingen starter.
efter aflagt formandsberetning tager Gerth ordet og angreb
formandsberetningen fordi han ikke mente den indeholdte nok om
grønlændere på trods af han ikke har meldt noget ind da han blev spurgt
hvad han ønskede at have med i beretningen.
Gerth angreb Isabella og hendes hjemløse historie for at skabe dårlig
stemning og mistillid i forhold til de tilstedeværende på generalforsamlingen.
efter længere tids diskussion var der pause, i pausen fortsatte Gerth sit
angreb på Isabella udenfor, han står helt oppe i ansigtet på hende og truer
hende med en knytnæve, da parterne er kommet fra hinanden går Gerth igen

op og ryger hash og møder forsinket op til genoptagelsen af
generalforsamlingen.
da han kommer ind til mødet igen fortsætter han sit angreb ikke kun af
Isabella men også af foreningen og vedtægterne.
til sidste pause var Gerth oppe og ryge hash igen, da han kom ned råbte han
igen af Isabella som efter Gerths timelange (dog med pauser) angreb var
brudt så meget sammen at Bo sagde fra og ikke kunne holde til mere.
udvalgets vurdering af dette møde og hændelserne er at Gerth angreb
Isabella i så kraftig grad at Bo og Isabella’s reaktion ALENE kan betegnes som
forsvar af Isabella.
SANDfyns bestyrelse har på dette grundlag mm. Valgt at ekskludere Gerth i
en periode på 3 år.
4) Intern gruppe på facebook
gruppen på facebook lukkes så det kun er for SANDfyns bestyrelse og de der
har noget med bestyrelsen at gøre (SAND sekretariat incl.) der er i gruppen
resten smides ud af gruppen
5) Udvalg på hjemmesiden
Nicolai skal KUN stå nævnt med fornavn
Dorthe KUN med fornavn
Sanne KUN med mail
Michella KUN med mail
6) Evt.
intet til dette punkt

