Generalforsamling SAND Vestjylland 03-03-2015 på Frivilligcenteret i Holstebro
Tilstede: Martin Søndergaard, Jan Westensee, Hans Mouritsen, Bruno Thomsen, Leif Jensen, Berith
Buskbjerg, Christian Olsen, Lars, Marc Lenzin
Gæster: Steen Rosenquist, Richard Aamand, Eluf Harring, René Nielsen
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Bruno byder velkommen
1: Valg af dirigent og referent: René fra sekretariatet vælges som referent og Eluf vælges som ordstyrer

Præsentationsrunde: Martin Søndergaard har været med i SAND Midtvest siden navnet på Skovvang var
Lunten i Holstebro. Jeg er i dag blevet lidt shanghajet. Jeg er stadig boligløs og hjemløs og har været det
siden 1994.
Jeg hedder Jan Westensee. Jeg bor på Møldrup og har været på Dahlhoffsminde, hvor Jeg var
beboerrådsformand
Jeg hedder Eluf jeg kommer fra Viborg, hvor jeg boede på Vibohøj for 7 år siden.
Jeg hedder Hans og bor på Møltrup. Jeg har været i SAND i 5 år. Sidste år tog jeg orlov, men er tilbage på
fuld kraft.
Jeg hedder Richard. Jeg har været hjemløs on and of siden jeg var 13 år. Er gammel landevejsridder. Jeg er
med i SAND hovedstaden.
Jeg hedder Bruno og er formand i SAND Vestjylland. Jeg har været med i SAND i snart 5 år. Jeg bor på 2. år i
egen lejlighed.
Jeg hedder Leif og er tilknyttet SAND Vestjylland gennem mange år. Jeg blev hjemløs i 2013, efter jeg
vendte tilbage fra Færøerne. Kommunen ville ikke give mig et personnummer. Så jeg ku hverken får

kontanthjælp eller lejlighed. Tilfældigvis hørte jeg, at SAND holdt oplæg om rettigheder. Det har jeg aldrig
fortrudt jeg gjorde.
Jeg hedder Berit. Jeg er med på en lytter.
Jeg hedder Christian Olsen. Jeg er på Skovvang og har før været på Exnersgade. Heldigvis har jeg lige fået en
lejlighed.
Jeg hedder Lars og kommer fra Hobro men bor nu på skovvang. Jeg har været en masse på herberg og
været landevejsridder.
Jeg hedder mark og jeg bor sammen med Berit og Lars på skovvang.
Jeg heder Steen. Jeg var hjemløs i 12 år og havde problemer med misbrug og kriminalitet. Jeg lærte SAND at
kende efter min hjemløseperiode. Jeg bruger alt min fritid på at hjælpe folk videre.
Jeg hedder René og arbejder i sekretariatet. Jeg er ansat til at hjælpe jer med alt mellem himmel og jord.
Eluf giver Steen ordet. Han fortæller hvad SAND er for en størrelse: Jeg er formand i SAND Hovedstaden
og næstformand i landsorganisationen. I dag har jeg Richard med som er tovholder på SANDs
aktionsgruppe.
SAND er de hjemløses fagforening, talerør, vagthund og stemme i systemet. Vi tager ting op med
kommuner og herberger og arbejder ud fra relevant lovgivning. Vi er høringsberettiget til nye lovforslag, så
vi kan stoppe eller starte en god eller dårlig udvikling. SAND består af 14 udvalg af nuværende eller tidligere
hjemløse. Alle udvalg har en selvstændig bestyrelse, og derudover er der en landsbestyrelse med
repræsentanter fra alle udvalg. Der er generelforsamling i SANDs hovedbestyrelse. D. 31 marts. Alle er
velkomne. Vi arbejder på at vedligeholde eller skabe beboerråd på boformerne, så hjemløse inddrages eller
får indflydelse. Vi har også repræsentanter i 22 ud af 24 udsatteråd i kommunerne.
Vi har et sekretariat med 5 ansatte, som vi kan få til at hjælpe når vi har behov.
Vi laver kurser i retshjælp, gældrådgivning og Tillidsmandskurser hvor man lærer det grundlæggende
omkring SAND. Vi har også arbejdsgrupper heriblandt Aktionsgruppen.
SAND kræver ikke kæmpe arbejde af de frivillige. Det kan være alt fra 5 minutter eller 2 timer pr. uge. Vi
søger i øvrigt grønlændere til SAND familien, så sig endelig til hvis i finder nogen.
Richard tager ordet: Aktionsgruppen er oprettet til når der sker overgreb på hjemløse. Vi tager ud og laver
fredelig ståhej. Vi er nu 1 år gamle. Vi startede sidste år til Folkemødet på Bornholm, hvor vi klædte os ud
som politikere med skyklapper på. Det gav god respons og god dialog. Vi har også været til et internationalt
møde og blev inspireret af andre internationale organisationer. Vi har også lavet et fakkeloptog for Daniel,
der beklageligvis døde på gaden da ambulancen ikke vil hente en socialt udsat. Der dukkede 5000
mennesker op og vi stod sammen høj som lav
Vi var til mangfoldigheds dag i Mariager hvor vi stillede et telt op sammen med en kunstig græsplæne og et
gadeskilt ”Rodløse Allé” - med et skilt hvor der foran teltet stod ”Bytte-lejlighed søges”.
Vi har pt en sag i Nyborg, hvor en pige er sanktioneret fra jobcenteret hvor hun går grædende ud.
Jobcenteret ringer til politiet, og de giver hende en bøde på 600 kroner da hun ikke rettidigt havde meldt at
hun var hjemløs. Dér stiller vi op på rådhuset i næste uge. Alle er velkomne.

Så hvis aktionsgruppen lyder som noget for jer så meld jer ind på Facebook eller ring til mig.

2: Steen og Richard vælges som stemmetællere.

3: Formandens beretning. Bruno fortæller, at vi har deltaget i en del arrangementer. Vi har været til hovedgeneralforsamling i SAND. Vi har også været til Temadage og Fællesmøder. Vi var også repræsenteret på
”Tour de Boform”. Derudover nævner jeg i flæng:
Udsattelegene som var et hit. Hjemmeside-kursus som var lærerig. Vi var til et arrangement i VUC
Holstebro, hvor udsatteprisen gik til Leif. Vi har også været i diverse medier og fået folk ind i Udsatterådet.
Vi har haft samarbejde med Kvindelogen, der efterfølgende har givet en donation på 5000 kroner. Og
derudover har vi talt med et hav af studerende. Blandt andet VUC og mange socialrådgiverstuderende
benytter os til at få viden om hjemløse og hjemløseområdet. Vi får banket mange fordomme ned på den
måde. Vi har planer om at lave en fotoudstilling med udgangspunkt i Holgers fotos. Skovvang bliver 150 og
det ligger jo lige til højrebenet at lave udstillingen dér. Campingvognen fra SAND bør også trille ind på
pladsen.

4: Regnskab 2014. se venligst bilag. Alle har fået udleveret et regnskab. Man kan henvende sig til mig hvis
man efterfølgende ønsker et indblik.
18.216 i indtægter 2014
14.398 kroner i udgifter 2014
Regnskabet godkendes af samtlige deltagere.

5: Budget 2015. Jeg gennemgår det nu punkt for punkt. I kan alle læse med i det udleverede budget. Vi har
et samlet budget for 2015 på 14.398 til rådighed.
Budgettet godkendes.

6: Behandling af indkomne forslag. Ingen er modtaget.

7-8: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Det aftales at der stemmes ved stemmesedler.
3 personer for 2 år og 1 person for 1 år samt suppleanter. Der er behov for en bestyrelse på 5 mand og vi
kan i dag stemme på 4 personer. Bestyrelsen konstitueres ved næstkommende bestyrelsesmøde.
Hans Mouritsen sidder for et år til.
Følgende er på valg/stiller op:
Leif Jensen modtager 9 stemmer

Bruno Thomsen modtager 9 stemmer
Martin Søndergaard modtager 6 stemmer
Marc modtager 1 stemme
Berith Buskbjerg modtager 4 stemmer
Jan westensee modtager 4 stemmer

9: Valg af revisionsansvarlig. Roar Søndergaard fra Holstebro vælges.

10: Eventuelt. Steen minder atter om d. 31 marts hvor vi holder hovedgeneralforsamling i Odense.

Eluf takker for god ro og orden. Tak for i dag og vel mødt i Odense d. 31 marts.

Som referent

Som ordstyrer

René Nielsen

Eluf Harring

