Generalforsamling SAND Nordvestsjælland
afholdt på Roskildehjemmet d. 16.03.2015
Til stede: René Køhn, Rani, Niels, Helle, Carsten
Gæster: Steen, Kenneth, Richardt, René Nielsen
Dagsorden if. Vedtægter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Godkendelse af budget
6: Behandling af indkomne forslag
7: Valg af bestyrelsesmedlemmer
8: Valg af suppleanter
9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig
10. Evt
René Køhn byder velkommen til de få der er kommet. Jeg tænker vi laver en hurtig præsentation af de
fremmødte:
René K er formand for SAND Nordvestsjælland. Har boet på Karlsvognen. Jeg har været formand i de sidste
2 år.
Pia Nedergård kaldet fru Olsen. Jeg var hjemløs for 11 år siden og har været med i SAND i 10 år. Jeg er fra
SAND Fyn
Jeg hedder Steen Rosenquist. Er formand i SAND Hovedstad og næstformand i SAND. Jeg har været
mangeårig hjemløs.
Jeg hedder Rani. Jeg er suppleant og beboerrådsformand på Roskildehjemmet.
Jeg hedder Niels og jeg bor på Roskildehjemmet og er sekretær i beboerrådet.
Jeg hedder Helle. Jeg var hjemløs fra 2010-2011 og boede på Karlsvognen og Marskgården. Jeg har været
aktiv i SAND på mange området og er parat til at give den en skalle igen.
Jeg hedder Kenneth Eriksen og kommer fra SAND Hovedstadens bestyrelse. Jeg har nogenlunde samme
fortid som Steen og er kommet godt videre
Jeg hedder Richard og har været hjemløs siden jeg var 13 år. Jeg har også boet på Roskildehjemmet. Er fra
SAND Hovedstaden. Jeg er også i SANDs Aktionsgruppen.
René N er fra SANDs sekretariat
Carsten Jørgen Larsen. Jeg har boet på gaden i Kbh. jeg har været hjemløs i Roskilde og er pt formand i
SAND Nordvestsjælland.
Inden vi går over til dagsordenen, lægger Steen ud med at fortælle lidt om SAND. Vi er de hjemløses
fagforening. Vi er deres talerør og vagthund. Vi har mange gode kurser i SAND. Retshjælp, lovgivning. Vi har
også arbejdsgrupper, hvor en af dem er Aktionsgruppen.

Richard fortæller om de events som Aktionsgruppen kaster sig over. Vi har oprettet Aktionsgruppen, da
alle sager ikke skal vindes i retten og bag lukkede døre. I Aktionsgruppen bringer vi hjemløshed i spil via
happenings og demonstrationer, når hjemløse bliver uretfærdigt behandlet. Vi har været til mange
forskellige aktioner. Jeg vil fremhæve Folkemødet på Bornholm, hvor vi klædte os ud som politikere med
skyklapper på. Det gav god respons og dialog omkring politikeres ”afstand” fra den almene befolkning. Vi
arrangerede også et fakkeloptog på vegne af Daniel, en hjemløs grønlænder, der desværre døde da
ambulancerne efterhånden nægter at hente socialt udsatte med fysiske problemer.
Vi begravede SVID på Brugernes Bazar. SVID var værestedsbrugernes forening. De fik desværre ikke penge
til at føre deres projekt videre. Dette synliggjorde vi ved at skaffe en kiste og klæde os ud som præster og
begrave SVID.
Pia fortæller om kvindenetværket. Det opstod da kvinder er underrepræsenteret i hjemløseverdenen og
derfor har behov for at mødes i øjenhøjde med andre hjemløse kvinder. Vi mødes 1 gang om måneden til
sociale arrangementer. Vi har en årlig tur i Tivoli. Netværket ledes af en dejlig kvinde der hedder June.
Steen supplerer med, at SAND er bekendt med, at vores medlemmer til tider har det svært. Så I skal vide, at
vi ikke kræver de store af vores medlemmer. Man yder i forhold til kompetencer og ressourcer.
Derefter går vi over til dagsordenen:
1.Valg af dirigent og referent: Valg af referent bliver René Nielsen og dirigent bliver Steen Rosenquist.
2. Valg af stemmetællere: Kenneth og Richard vælges.
3. Formandens beretning v. René Køhn: Det har været svært at være formand i år da jeg har følt mig lidt
alene. Jeg har siddet mest sammen med Rani, Ask og René.
Sand Nordvest var med til at trække læsset til Tour de Boform. Vi kørte campingvognen og besøgte 14
forsorgshjem fordelt på hele landet. Vi skabte mange kontakter og gjorde en masse mennesker glade. Vi
har også siddet i Udsatterådet i Slagelse og har fået stor ros. Vi har været på studie tur i Odense hvor vi så
deres heroin- og metadonklinik. Vi talte om GPS’er med byrådet, da nogle hjemløs indgik i en undersøgelse.
Vi var også repræsenteret til hjemløsedagen i Holbæk og fik god omtale i avisen.
Desværre er mange af udvalgets medlemmer i løbet af året gået ned med flaget. Jeg håber inderligt at flere
vil dukke op til møderne.
Rani supplerer: For at vi skal kunne stemme skal vi være 3 personer og derfor er det et grundlæggende
problem.
4. Regnskabsaflæggelse: Kasseren er desværre fraværende, så René Køhn tager aflæggelsen. Se venligst
bilag 1. Vi har i det forgangne år ikke haft økonomi. Vi har modtaget penge fra Next Stop Job puljen. Vi har
ikke haft de store udgifter, da vi er dækket af midler fra sekretariatet til eksempelvis kørsel.
5. Godkendelse af budget: René Køhn fortæller, at vi netop i dag har modtaget en bekræftelse på vores
ansøgning til § 18 midler i Holbæk. Vi har søgt 17.000 kroner og har skisme fået det fulde beløb. Vi har
endnu ikke lagt et budget for specifikke projekter. Vi mangler også at søge de sidste kommuner om § 18
midler. René beder beboerrådets sekretær om at rådføre sig med beboerne på Roskildehjemmet omkring
deres idéer til projekter.
6. Behandling af indkomne forslag: Ingen modtaget.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsen konstitueres efter generalforsamlingen.
Sidder for et år endnu:
Carsten Larsen, René Holmgren og René Køhn.
På valg:
Jørgen H Nielsen: er ikke fremmødt. Allan ”softice” Stolz: er ikke fremmødt. René Raj: er ikke fremmødt.
Rani: Modtager 4 stemmer
Opstiller:
Helle Due: Modtager 4 stemmer
8. Valg af suppleanter: Ikke relevant
9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig: Vi har muligheden for at benytte Susanne fra sekretariatet som
regnskabsmedarbejder. René Køhn anbefaler at vi fortsætter med denne ordning. Er der stemning for
dette? De fremmødte vælger enstemmigt denne løsning.
10. Eventuelt:
Rani fortæller at der har været en frygt blandt beboerne for at tage del i SAND arbejde. Jeg er derfor
begyndt at lede efter et lokale i Roskilde by. Jeg påtænker kontakte Roskilde Frivilligcenter. Her kan man
leje sig ind for 100 kroner pr. år. Jeg tænker det kunne være godt sted at få et lokale væk fra
Roskildehjemmet. Jeg har hørt Natteravnene om deres besyv, da de benytter tilbuddet. De er godt
tilfredse.
René Nielsen fortæller, at vi fra SANDs side er ved at bygge en sag op omkring bopælsforpligtelse, da vi
desværre oplever at mange gadehjemløse/sofasurfere ikke kan modtage kontanthjælp, hvis de ikke dukke
op ugentligt og skriver ned, at de har overnattet på bænke eller hos bekendte. Kontakt René Nielsen på 30
73 50 30 hvis i møder en person der udsættes for denne beskæmmende adfærd.

Konstituerende møde (afholdt efter generalforsamlingen): Til stede er Helle Due, René Køhn, Rani samt
Carsten.
René Køhn starter ud med at sige at han trækker sig fra formandsposten. Jeg bliver meget gerne og hjælper
den nye formand. Ellers er man jo altid velkommen til at kontakte René Nielsen.
Rani og Carsten stiller op som formænd. Det aftales at det bliver en åben afstemning.
Carsten modtager 3 stemmer
Rani modtager 1 stemme.
Tillykke med valget til Carsten som formand.
Rani spørger hvad der sker hvis Carsten ikke dukker op til møder. René Køhn fortæller at udvalget løbende
kan konstituere sig selv og ”kun” smide Carsten af som formand ved en ekstraordinær generalforsamling
eller en ordinær.
Hvem stiller op som næstformand: René Køhn stiller op og modtager 4 stemmer
Hvem stiller op som kasserer: Vi hører Holmgren om han ønsker at fortsætte såfremt at han har kræfterne.
Rani foreslå sig selv som kasserer.

Bestyrelsen stemmer om de ovenstående valgmuligheder.
Hvem stemmer på Rani som kasserer. Rani modtager 1 stemme. Derved fortsætter René Holmgren som
Kasserer indtil andet bliver besluttet.
Følgende stiller op til hovedbestyrelsen:
René holmgren sidder for et år endnu. Helle Due og Rani stiller op.
Helle Due modtager: 2 stemmer
Rani modtager: 2 stemmer.
Carsten har som formand tungen på vægtskålen og hans stemme tæller dobbelt. Derved bliver Helle Due
valgt som kandidat til hovedbestyrelsen.
Herefter ser bestyrelsen således ud:
Carsten Larsen, formand
René Køhn, næstformand
René Holmgren, kasserer
Rani Henriksen
Helle Due
Det aftales at næste bestyrelsesmøde i SAND Nordvestsjælland bliver d. 11-05-2015 klokken 13.00 hos
lokalerne i frivilligcenter Roskilde. Rani booker lokaler.
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