Generalforsamling SAND Storstrøm d. 12.02.2015
Kindhestegade 16, 4700 Næstved
Tilstede: Kurt Andersen er konstitueret formand i bestyrelsen i Storstrøm. Steen Rosenquist er
formand i SAND hovedstaden og næstformand i SANDs hovedbestyrelse. René Larsen har været
igennem hele møllen og er gammel kending hos SAND. Susanne bor på Marskgården, hvor hun er
formand for beboerrådet. René Nielsen bor på K16 (Kindhestegade 16). Carl-Christian Nielsen
(CC) har netop fået egen lejlighed og er med i Storstrøms bestyrelse som kasserer. Richardt
Aamand kører SANDs Aktionsgruppe og sidder i SAND Hovedstadens bestyrelse. Lars Balle bor
i K16 og er med på en kigger. Pia er formand for SAND Fyn og næstformand i
Landsorganisationen. René N er fra SANDs sekretariat.
Dagsorden:
1 Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse / sekretariat
5. Godkendelse af budget / ikke udarbejdet
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig
10. Eventuelt
Kurt byder velkommen og siger velkommen til Næstved.
1. Valg af dirigent og referent: René N (sekretariatet) vælges som referent og Steen R
vælges som dirigent.
2. Valg af stemmetællere: Pia og Richard vælges, da de er uvildige.
3. Formandens beretning:
Der er ikke sket så meget i løbet af 2014, da der ikke har været indkaldt til
bestyrelsesmøder. Men Kurt kan fortælle, hvad han har været involveret i i løbet af året
som repræsentant fra hovedbestyrelsen samt som bestyrelsesmedlem i SAND Storstrøm:
Vi har været på ”Tour de Boform”, hvor vi har besøgt 14 herberger landet over. Vi blev
godt modtaget af både personale og beboere, og det gik rigtig godt. Vi var der 1,5 dag pr.
sted. Vi talte med mange hjemløse og fik et fint indtryk af deres verden og liv.
Marskgården var en kanon oplevelse. Vi havde tilberedt en lækker pattegris, og der var
mad nok til alle. Vi har også været på Folkemødet på Bornholm, hvor vi fik talt med
mange og var heldige med vejret. SANDs Aktionsgruppe var sjov at følge på folkemødet.
Vi var klædt ud som politikere med skyklapper på. Det vakte meget opsigt og
efterfølgende god respons og dialog. Når vi gik ind i teltene, holdt politikerne fuldstændig
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kæft. Jeg var også på TV2 News, og det var en fin måde at komme ud med et
landsdækkende budskab omkring hjemløse. Jeg sagde, at der manglede forsorgshjem i hele
Danmark, men politikeren der efterfølgende blev spurgt om dette, gav en sludder for en
sladder. Nu har vi fuld gang i at oprette et bæredygtigt udvalg i Storstrøm.
4. Regnskabsaflæggelse:
CC tager ordet og fortæller at Storstrøm har fået penge fra SANDs Next Stop Job pulje. Vi
har brugt penge på boformsbesøg og bisidderfunktion. Regnskabet er specificeret ift. vores
individuelle besøg på boformer. Disse gennemgås. Pia spørger omkring personerne, der har
været involveret. Kurt forklarer at det er 2 piger fra Fyn, der ville se boformer i området.
Steen spørger hvad der er tænkt ift. at søge penge. Vi er klar. Der skal søges inden første
april. René N siger, at han har tænkt sig at udfylde en midlertidig § 18 ansøgning, som
bestyrelsen i Storstrøm så kan skrive færdig.
5. Godkendelse af budget:
Dette er ikke udarbejdet endnu, men SAND Storstrøm har følgende visioner for året: Vi vil
gerne arbejde på at få et par repræsentanter fra Sønderskovshjemmet.
Steen: Det er vigtigt at I finder de fokusområder, som i vil arbejde på. I skal bagefter lave
en projektbeskrivelse. Nedenstående er et link til § 18 midler i Guldborgsund. Bemærk at
man skal ringe og oprette sig som medlem først.
http://www.guldborgsund.dk/da/Borger/Frivillig/Info_til_foreninger/Oekonomisk_stoette/
Paragraf_18_79.aspx
6. Behandling af indkomne forslag: Ingen indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Ikke på valg: Kurt, da han sidder for 2 år.
Opstiller: Susanne, René Nielsen, Carl Christian, René Larsen, Lars Balle.
Steen indskyder, at man ikke stiller de store krav til bestyrelsesmedlemmer i SAND, da vi
ved at livet blandt hjemløse kan være kaotisk. Steen nævner dog i samme forbindelse, at
der er tale om en tillidspost og derfor er forhåbningen, at man tager det alvorligt.
Der er ingen der ønsker skriftelig afstemning. Derfor foregår det ved håndsoprækning.
Kurt fortæller forinden hvorfor han føler, at han skal være med i bestyrelsen i Storstrøm.
Han vil stadigvæk være aktiv i udsatterådene, og derudover vil han arbejde for at hjemløse
står bedre i Storstrøm, blandt andet på Sønderskovhjemmet. Distriktet er stort, og derfor er
der behov for et stort udvalg i Storstrøm. Lars siger at han har snuset til SAND og tænker
at det er i den gode sags tjeneste. Som konjunkturerne er i dag bliver der flere og flere
hjemløse, og dem vil Lars gerne slå et slag for.
Vi stemmer ved håndsoprækning og stemmerne fordeles således:
René Larsen 6 stemmer
Susanne: 6 stemmer
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René Nielsen: 6 stemmer
CC: 6 stemmer
Lars balle: 6 stemmer
Bestyrelsen konstituerer sig selv ved næstkommende bestyrelsesmøde.
8. Valg af suppleanter: Er lagt sammen med valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig: Susanne/sekretariatet vælges.
10. Eventuelt:
Richardt tager ordet og fortæller mere om SANDs Aktionsgruppe. Han fortæller om ”sitdown” aktionen i Viborg på baggrund af et herberg som smed hjemløse på gaden for et
godt ord. Aktionsgruppen arrangerede også et Fakkeltog på vegne af Daniel, der døde i
København, fordi ambulancer ikke henter hjemløse grønlændere. Aktionsgruppen var også
i Mariager til Minoriteternes Dag og til Juletamtam i Mølleparken i Aarhus. Og på
”Brugernes Bazar” blev SVID (Sammenslutningen af værestedsbrugere i Danmark)
begravet fra scenen.
Vi har en masse fremtidsplaner bl.a. folkemødet 2015 og vi har et løbende samarbejde med
Hus Forbi i støbeskeen.
Richardt håber, at der er et af bestyrelsesmedlemmerne, der har lyst til at være tovholder på
Aktionsgruppen i Storstrøm. Han opfordrer hjemløse til at skrive på Aktionsgruppens
facebookside.
Lars spørger, om man ikke kunne lave en ”Tour de Aktions”, som dækker hele landet?
Steen minder på, at SAND også har en campingvogn, og den kunne snildt benyttes til
Aktionsgruppen. En aktion på eksempelvis rådhuspladser kunne sagtens slås sammen med
Tour de Boform.
Steen afslutter med, at det både er sjovt og hyggeligt at tage del i aktioner, hvilket jo også
er noget SAND arbejder for – nemlig at skabe netværk og positive oplevelser for hjemløse.
De indledende tanker er at dele Aktionsgruppen op i Sjælland, Fyn og Jylland, for at
udvalgene står sammen om tendenser, der rører sig i deres område.
Lars spørger om mediekontakt. Richardt fortæller, at de kontakter medierne hver gang en
aktion ser dagens lys, og der har været ret stor mediedækning. Der viser sig en tendens til
at aktionsgruppen virkelig kan give et visuelt billede, der hæfter sig på folks nethinde.
Richard afslutter med at fortælle at SAND land dækker udgifter til aktioner i de forskellige
udvalg. SANDs aktionsgruppe på Facebook findes her:
https://www.facebook.com/groups/534202816692363/
Kurt fortæller at han sidder i udsatte råd i Næstved og faxe. Han sidder i Næstved sammen
med René Larsen. Og i den forbindelse er der møde i faxe d. 23 februar hvor der skal
sammensættes en bestyrelse.
René N minder om, at SAND Storstrøm opfordres til at opstille 2 medlemmer til
hovedbestyrelsen.

Side 3

Steen takker for et godt og givtigt møde. Tak for deltagelse.

Som referent
René Nielsen
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