Referat af generalforsamling - SAND Fyn, 16-02-2016
Til stede: Gert, Mikkel, Bo (formand for SAND Fyn), Rebekka, Bettina, Stig, Andrew, Helle, Lotte,
Isabella, Martin, Sanne, Kim, Dorte, Rune, Jensine, Hans, Jens, Josefine, Michella, Murtasa,
Aquilles, Amu.
Fra SANDs sekretariat: Sanna, René N., Susanne.
Dagsorden:
1. Velkommen.
2. Valg af dirigent og referent
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Regnskabsaflæggelse
6. Godkendelse af budget
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter
10. Valg af revisor eller revisionsansvarlig
11. Eventuelt





Velkommen.
o Der er velkomst ved Rebekka, og fremlæggelse af dagsorden.
o René foreslår en kort navne-/præsentationsrunde – det gør vi.
Valg af dirigent og referent
o Sanna vælges som referent. Rebekka vælges som dirigent.
o Der afholdes et minuts stilhed for dem, der er gået bort.
Valg af stemmetællere
o René N. og Sanna vælges som uvildige stemmetællere.
Formandens beretning
o Bo fortæller om året, der er gået. Bo har kun siddet noget af året som formand, og
synes det har været et langt og turbulent år – Bo slår fast, at SAND er for ALLE
nuværende og tidligere hjemløse, hvilket han håber er uddebatteret nu. Man skal
være velkommen til at henvende sig til Bo vedr spørgsmål til vedtægter. Bo lægger
vægt på, at der skal samarbejdes bredt med alle organisationer, der støtter
hjemløse. Bo håber på, at alle diskussioner og alt fnidder er efterladt i det
foregående år. Bo slår fast, at tidligere formand er renset for beskyldninger om at
tage af kassen, og at det skal der ikke tales mere om. Der har været strid med
SANDs sekretariat, dette skal også lægges bag os. Personfnidder og krig på de
sociale medier er ikke acceptabelt – der henvises til, at man henvender sig til SANDs
sekretariat, hvis man har noget, man vil sige. Pga. kontroverser i det forgangne år,
har alle i bestyrelsen valgt at nedlægge deres mandat, for at starte på en frisk med
en ny bestyrelse. Bo håber på et godt fremtidigt arbejde i den fremtidige bestyrelse,





hvor fokus er på de hjemløse og disses vilkår og rettigheder. Bo giver ordet videre
til René.
o René forklarer, at hans opgave er at varetage udvalgenes interesser rundt om i
landet. Endvidere har Rene til opgave at have fokus på arbejdet med unge
hjemløse. René forsøger gennem sit arbejde at bryde fordomme om, at hjemløse
selv er ude om det. Danskernes holdning til hjemløse har ændret sig i en mere
sympatisk retning – dette tillægger han blandt andet SANDs arbejde på landsplan.
René fortæller om SANDs bisidderkorps, som er et samarbejde mellem studerende
og SANDfolk – det planlægges at blive slået op i Århus, Odense og KBH som
udgangspunkt. SAND har foruden bisidderkorpset og UngeCrewet også et
kvindenetværk, hvor kvinder kan søge hinandens selskab og støtte. René opfordrer
til, at alle der ikke er med i SAND, går ind på SANDs hjemmeside, og melder sig ind
på den platform, der eventuelt ligger en nærmest.
Regnskabsaflæggelse
o Susanne fremlægger regnskabet for 2015. SAND Fyn har fået 4000,- fra Odense
kommune. De var øremærket til et julearrangement, der ikke blev holdt og skal
betales tilbage – eller søges om lov til at overføre til 2016.
o Spørgsmål: Er det (læs; årsregnskabet på print) de eneste udgifter, der har været?
Ja, siger Susanne, der forsikrer, at det forholder sig som i årsregnskabet – bilagene
er medbragt.
o Susanne: transportposten dækker over den transport, der har været i udvalget.
Udvalget betaler selv transport, der skal være den billigst mulige transportform.
o Der har været udgifter for 4.114,- til transport og møder. Disse er dækket af SANDS
NSJ-pulje.
o Susanne: aktiver og passiver går lige op.
o Der er en donation på 12.115,-. Disse er der ikke råderet over, som sådan, da de er
doneret med det formål at foretage hjemløsearrangementer i Odense kommune.
Disse midler står altså som passiver, da de er bundet til dette ene formål.
o Regnskabet for 2015 er altså gået i nul og godkendt på generalforsamlingen pr.
Dags dato.
o Spørgsmål: Hvem er revisor?
 ???.
o RYGEPAUSE
Godkendelse af budget
o Bo sender en blok rundt, hvor folk kan skrive sig på, hvis de vil have info om
kommende arrangementer. Har man en adresse, kan man få SANDsiger. Man kan
skrive sig på, hvis man vil med i UC.
o Bo fremlægger budget: Der er ansøgt §18 midler, der er blevet afvist. Der er dog
bevilget 15.000,- til UngeCrewet, hvilket er rigtigt fint. Pengene bliver øremærket til
opsøgende arbejde på studier, transport og eventuelt til bisidderopgaver. Der er sat
5000,- af til arrangementer som UngeCrewet kan stå for – evt. studieture osv.. Der
er sat 2000,- af til forplejning.
o 12115,- er afsat til arrangementer for resten af SANDfolket.
o Der er ikke afsat penge til daglig drift – her kan man søge midler. Hvilket Bo mener
er realistisk.



o Det korte af det lange – de unge sidder på pengene i år.
o Kommentar: Der er 2 kommuner vi kan søge §18 midler ved – det er en god
mulighed.
o Bo medgiver, at der kan søges flere midler i det kommende år.
o Kommentar: Der er været en del turbulens det foregående år – det nye år skal byde
på mere reelt arbejde; blandt andet rundt om i kommunerne på Fyn.
o Man er altid velkommen til at kontakte Susanne på sekretariatet, hvis man har
yderligere spørgsmål.
o Budgettet for 2016 er vedtaget på generalforsamlingen pr. dags dato..
Behandling af indkomne forslag
o Indkommende forslag (modtaget 10 dage før dags dato):
 Nye vedtægter – ændringsforslaget uddeles (se særskilt dokument)
 Spørgsmål til ændring i §6 stk. 10: Er det kun hvis man ikke har meldt afbud
til 3 møder?
 Svar: Nej, det er uanset afbud eller ej.
 Indsigelse: Man kan ikke smide folk ud – alle skal være velkomne.
 Svar: Alle skal være velkomne i SAND som helhed, men der er brug
for en aktiv bestyrelse.
 Kommentar til tilføjelse af ny paragraf, §7 – udelukkelse/eksklusion:
Permanent/5 års eksklusion fra bestyrelsen er meget!
 Kommentar til tilføjelse af ny paragraf, §7 – udelukkelse/eksklusion : Der er
tale om, at man kan blive sat ud af bestyrelsen, hvis man ikke har er mødt
op til 3 møder – IKKE en eksklusion, og man skal være velkommen til at stille
op igen. Der er tale om at ekskludere et bestyrelsesmedlem fra bestyrelsen i
enten 5 år eller altid, hvis man enten bliver dømt for, eller indrømmer, at
have taget fra kassen.
 PAUSE
 Kommentar fra Susanne: Anbefaling om at videregive vedtægtsændringerne
til Ole Skou og få hans vurdering af ændringsforslagene, inden man vedtager
noget. Der kan så ikke vedtages noget i dag – men ved en fremtidig
ekstraordinær generalforsamling. Folk vil dermed have mulighed for at læse
forslaget igennem og komme med kommentarer inden en eventuel
ændring.
 Indsigelse: Der skal være handling nu udenom jurist – det skal ikke trækkes
ud længere.
 Der stemmes om at dispensere fra §8 stk.1:
 Der skal være enstemmigt konsensus, hvilket ikke er tilfældet.
 Der stemmes ved håndsoprækning om, hvorvidt der skal indkaldes til
ekstraordinær generalforsamling:
 Der stemmes for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

- Mødet går på hæld, efter at der stemmes om at dispensere fra §8 stk.1.
-

Bo har modtaget 10 skriftlige henvendelser om at indkalde til en ekstraordinær
generalforsamling.

-

-

Den skal afholdes indenfor de næste 4 uger fra dags dato – bestyrelsen udsender en
indkaldelse med tid, sted og dato.
Der indstilles til, at denne generalforsamling suspenderes, og fortsættes på den
ekstraordinære generalforsamling.
o 15 stemmer for.
o 1 stemmer blankt.
o 0 stemmer mod.
Den nuværende bestyrelse bliver siddende frem til næste generalforsamling.
Det vedtages at afholde den ekstraordinære generalforsamling d. 10. marts kl. 19.00..

-

Bo takker af for mødet.



Valg af bestyrelsesmedlemmer
o
Valg af suppleanter
o
Valg af revisor eller revisionsansvarlig
o

-




