SAND NORDSJÆLLAND
Generalforsamling 09.02.2021 Frivilligcenteret Hillerød

Deltagere: Rani, Kalaraq, Brian, Kit, Tobias (ZOOM)
1.Valg af dirigent og referent.
Rani forslår sig selv som dirigent og dette bliver vedtaget.
Rani forslår Kit som referent og dette bliver vedtaget.
Rani melder ud at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt 28.01.2021.er der blevet sent
invitation ud til § 110 og 107.

2. Valg af stemmetæller.
Det bliver stemt ved håndsoprækning og det er en fælles opgave at tælle stemme.

3. Formandens beretning:
2020 har været præget af pandemien, og givet et efterslæb på nogle opgaver.
Der var lavet nogle aftaler med folk fra Fredensborg om at undersøge mulighederne for etablering
af et værested, der på sigt kunne blive til et herberg, men foreløbig er processen udskudt i 1 år.
Der skal genetableres kontakt med de tidligere involverede her ved genåbningen.
Rani har haft møde med Projektlederen fra Hillerød Fodboldklub for at lave noget fodbold med
hjemløse. Målgruppen omfatter også Ombold: socialt udsatte, psykisk syge, misbrugere m.fl.
Invitationen fra Hillerød kommune skal også gælde nabokommuner til udsatte fodbold.
Spørgsmålet er, om vi kan gå igang med det på nuværende tidspunkt. Udendørs må pt samlet
være op til 25 personer.

Omkring vacciner, er der blevet talt med Trollebo om at undersøge muligheden for at indstille
beboerne til Hovedstadens vaccineprogram. Brian vil undersøge, hvordan det står til med
udviklingen. Skansegården er igang med at vaccinere under Hovedstadens vaccineprogram.
Rani sidder i Regionens Udsatte Råd for SAND og deltager i et arbejde for at implementere n ogle
politikker på det socialpolitiske område. Focus er lagt på en 10 års plan indenfor psykiatrien. Fortløbende
arbejde.
Brian har deltaget i Socialt udsatte Råd Hillerød. Godt samarbejde med Hillerød. Der er vigtige ting at tage
fat på indenfor det boligsociale område.
Gavekort er afleveret til jul, 9 stk. (Frederiksværk, Hundested, Frederikssund og i Hillerød)
Kalaraq og Rani har besøgt Det Grønlandske Hus og Sundholm og lavet medvirket/lavet interview og andet
opsøgende arbejde.
Der har været samarbejdsmøde med SAND Nordvest og SAND Storstøm. Dem skal vi have nogle flere af.

4. Årsregnskab.
Årsregnskabet ligger på hjemmesiden i kalenderen.
Rani gennemgår regnskabet for 2020 for indtægter og udgifter, der er et overskud 2621,-kr.
Der er ikke nogen spørgsmål til regnskabet.
Der er enighed om at regnskabet tages til efterretning.

5. Godkendelse af Budget.
Det foreligges et udkast til budget 2021.
Følgende rettelser vedtages:
Medlemskab/kontingent 442 kr.
Kursus og konference 2000kr.
Transport 3179 kr.
Der er enighed om at budget kan godkendes.
Der bliver talt om at udvalget kan søge i den fælleskommunale pulje som inden holder Gribskov, Halsnæs,
Helsingør, Hørsholm, Allerød og Hillerød. Ansøgningsfrist 01.05.2021.

6. Behandling af indkommende forslag.
Der er ingen forslag til behandling.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Jens vil gerne være med, men har det ikke godt med helbredet pt.
Johnny og Jens suppleres ind til næste bestyrelsesmøde.
Konstituering af bestyrelsesmedlemmer ved næste møde.

Følgende valgt ind i 2020 for 2 år.
Rani valgt for 2 år, 2020
Kalaraq valgt for 2 år, 2020

Følgende bliver valgt ind i SAND Nordvestsjælland 2021.
Kit valgt for 2 år, 2021
Brian valgt for 2 år, 2021
Afstemning bliver fortaget ved håndsoprækning og godkendes i fællesskab.

8.Valg af revisor/revisoransvarlig.
Revisionsansvarlig: Susanne sekretariatet
Tobias forklarer udvalget at det ikke længere er Susanne Bosche der er revisionsansvarlig., men at der nu er
Kristina Jonasson, der er revisionsansvarlig. Udvalget ønsker dog at der skrives til referat at det er Susanne
revisionsansvarlig.

9.Evt.

Det vedtages at der holdes konstituerende møde d. 12.03.2021 kl. 12.00 i
Frivilligcenteret Hillerød.

