Referat generalforsamling SAND Fyn d. 27-02-2017 Store Dannesbo
Helle (formand) byder velkommen til de fremmøde. Helle indleder med at fortælle en smule
om SAND. SAND er en slags fagforening til hjemløse. Vi har 12 lokale udvalg landet over, som
arbejder på at forbedre forholdene for hjemløse, samt nuancere Danmarks befolknings
holdning til hjemløse. Er man interesseret, kan man læse vores vedtægter som beskriver
vores formål.
Gerth tager ordet og beder alle ære de hjemløse der er gået bort i årets løb. Vi afholder et
minuts stilhed. Æret være deres minde.
Tilstede:
Helle Sibbersen, Jens Dorow, Sanne, Jensine, Gerth G, Tue (beboer St. D), Lars (beboer St. D),
Bo Skytte, Isabella, Michella Sibbersen, Stig Sonne, Betina Hansen, Henrik (beboer St. D)
Nikolai (beboer St. D) Samt Jacob (ansat) & René Nielsen fra SANDs sekretariat.
1. Valg af dirigent og referent: René Nielsen fra sekretariatet vælges som referent og
Nikolai fra St. D vælges som ordstyrer.
2. Valg af stemmetællere: Isabella og Jensine vælges.
3. Formandens beretning: Eftersendes og indsættes i referat fra Michella.
Gerth supplerer, at såfremt nogle grønlændere har noget på hjerte, så oversætter han
gerne under generalforsamlingen. Gerth foreslår, at bestyrelsesmedlemmer med noget
på hjerte, har lov til at komme med deres egen beretning på generalforsamlingen.
Gerth har mulighed for, at fortælle om de projekter han er en del af under eventuelt.
Gerth ønsker, at der kommer flere medlemmer og han mener at der vil komme flere
medlemmer til, såfremt, at alle er til valg på hver eneste generalforsamling. Gerth får at
vide at det er alle medlemmer også jf. Fyns vedtægter og at det kun er formanden der
sidder for 2 år for derved at sikre en form for kontinuitet. Gerth henviser til, at
vedtægtsændringsforslag skal godkendes af 2/3 deltagere. Dette ser Gerth som en
forhindring og foreslår almindeligt stemmeflertal. Sådan kunne man få en bedre
organisation på Fyn. Helle påpeger at 2/3 dele stemmeflertal, er normal kutyme ift.
vedtægtsændringer. Bo siger at det heller ikke skal være FOR nemt at ændre sine
vedtægter, da man risikerer at det bliver som vinden blæser og derved risikerer vi at
organisationen ”vælter”.
Tue rejser sig op og siger at man ikke bør inddele mennesker i aktive eller ”ikke”
aktive. Vi er alle i samme båd uanset hvor meget man kæmper for SAND.
Gerth mener, at ethvert medlem bør vurderes til en generalforsamling. Derfor syntes
han ikke at formanden bør sidde i 2 år. Isabella ønsker at høre Gerth, hvad fordelen er
ved at alle skal udskiftet efter hvert år. Hvordan får vi rutine, hvordan får vi bygget
gode relationer og samarbejde op. Gerth mener, at det gør at folk lærer hurtigere.
Gerth mener i øvrigt, at formandens beretning var for kort og ufuldstændig.

En beboer nævner, som udefrakommende, at han undres over formålet med denne
generalforsamling. Han påpeger at vi ikke kan ignorere hinanden og det virker til at der er
konflikter i udvalget. Beboeren mener også, ligesom Gerth, at man kan ”nøjes” med et 51 %
stemmeflertal. René fortæller at formålet, på trods af den måske ”dårlige reklame, er
meningen at få ”nyt blod” ind i bestyrelsen, som bl.a. kunne være beboere fra St. D.
4. Behandling af indkomne forslag. Bo beder René om at læse vedtægtsændringsforslag.
Forslag med afstemning indsættes som separat dokument.
5. Vedtagelse af foreningens vedtægter (kan ændres ved 2/3 flertal) Udgår grundet tidl.
vedtagelse af vedtægtsændringsforslag.
6. Vedtagelse af foreningens forretningsorden
Udgår grundet tidl. vedtagelse af vedtægtsændringsforslag.
7. Regnskabsaflæggelse ved kasserer Jens Dorow
Odense kommune har givet 15.000 kroner i § 18-midler
Udvialget har endvidere fået 3000,- fra NSJ (Next Stop Job)-puljen fra sekretariatet bundet op
på drift.
René indsætter regnskab der uddyber det tilsendte.
Helle spørger om regnskab kan godkendes, med forbehold for manglende kvitteringer, samt
at det ikke afviger i væsentlig grad fra det gennemgåede regnskab. Alle tilstedeværende
godkender regnskabet.
Sanne forstår ikke hvorfor man ikke har brugt alle § 18 midler? Ubrugte § 18 midler skal man
ansøge om at videreføre til det nye regnskabs år.
8. Godkendelse af budget: Jens fremlægger ”drømmebudget” samt ”realistisk budget”.
Indsat i nedenstående. Vi har søgt 50.000 kroner i alt. Vi har en kassebeholdning pt. på
37.000 kroner. Vi afventer besked fra ansøgninger til Assens og Middelfart. Budget
indsættes i det nedenstående.
9. Valg af formand (lige år) Ikke relevant, da Helle Sibbersen først er på valg i 2018.
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Jacob som er ansat på St. Dannesbo vælges som
stemmetæller, da han er uvildig.
Personen med flest stemmer bliver automatisk næstformand jf. vedtægter.
Betina Hansen modtager 10 stemmer og bliver derved valgt som næstformand.
8 stemmer til Michella
8 stemmer til Jens
7 stemmer til Stig
7 stemmer til Nicolai
3 stemmer til Jensine
1 ugyldig
2 blanke stemmesedler

Kommenterede [SB1]: Lidt uklar sætning

Isabella rejser sig op og giver Gerth Gedionsen et mistillidsvotum, grundet hans opførsel ved
dagens generalforsamling, samt negative ytringer på Facebook og på gaden. Isabella mener, at
hans opførsel bør have konsekvenser. René anbefaler at man lader Gerth stille op til
bestyrelsen, da man jo kan undlade at stemme på ham, såfremt man ikke mener at han er
værdig til posten. Dette nedstemmes af forsamlingen og der stemmes om afgivelse af
mistillidsvotum.
Stemmesedler uddeles og optælles af Jacob (personale fra ST. D).
Stemmerne fordeler sig således.
Tillid: 4 personer
Mistillid: 10 personer
1 blank
1 stemme er ugyldig.
Kent (beboer Store Dannesbo) ønsker, at man sletter hans kandidatur. Grundet stemningen og
diskussionerne, så ønsker Kent ikke at stille op. Han siger: ”Helt logisk mener jeg, at det er
mærkeligt, at man sidder og ønsker at være en del af SAND men skaber konflikt og diskussion
(henvendt til Isabella)”. Isabella fortæller, at hun mente at hun ikke var en del af bestyrelsen,
men qua hendes tidligere hjemløshed altid havde en plads til SANDs generalforsamlinger.
Nicolai nævner, at det er en skam at Kent trækker sit kandidatur, da han jo har alle tiders
chance for at vende strømmen. Gerth rejser sig og siger at han betegner sig som en retfærdig
mand. Hvis i stemmer mig ud af bestyrelsen, så er der stor risiko for at mine igangværende
projekter kuldsejler. En unavngiven beboer rejser sig og siger at SAND Fyn har et fælles og
stort problem og vi bør samarbejde bedre på SANDs samt andre hjemløses vegne. Kent siger,
at det gælder både Isabella, Gerth og resten af udvalget at de skal samarbejde bedre ellers
skader det SAND.
Gerth indvender: ”Hvis man kigger udefra, kan man fortælle at et ”IKKE” SAND medlem har
fået smidt et bestyrelsesmedlem ud af bestyrelsen. Jeg har i sinde at sende denne afgørelse
videre til hovedbestyrelsen”.
Michella fortæller at vi alle er på valg i år. Derudover ER Isabella en del af SAND uanset om
hun er i bestyrelsen eller ej.
Kent spørger om man kan nedlægge VETO.
Nej, siger René Nielsen
Gerth siger at han har i sinde at melde sig ud af alt SAND arbejde.
René bliver spurgt af Kent om denne valghandling er efter gældende vedtægter.
René siger at der ikke er præcedens omkring emnet og at dette er ikke beskrevet i
vedtægterne.
René påpeger at bestyrelsen har muligheden for enten at eksludere eller udelukke.
Med det sagt så er generalforsamlingen øverste myndighed og derved er beslutninger truffet i
fuld offentlighed og på demokratisk vis.
11. Valg af suppleanter. Ingen stiller op.

12. Valg af revisor eller revisionsansvarlig. Bestyrelsen indstiller SAND sekretariat.
Helle påpeger, at offentlig post skal videresendes til SAND Fyn fra Susanne
(sekretariatet).
13. Eventuelt.
Tue tager ordet og fortæller, at den iltre stemning med alt tydelighed viser, at dette udvalg er
et udvalg, der virkelig brænder for området. Tag det roligt, det hele ordner sig!
Helle tager afslutningsvist ordet og siger, at normalt ville hun takke for god ro og orden, men
ikke i dag, da det har været alt andet en roligt. Dette ønsker hun aldrig vi skal prøve igen. Lad
os bakke smilende og glade op om den næste generalforsamling.
Som referent René Nielsen

Kommenterede [SB2]:
Kommenterede [SB3]: De vælges.

