14-02-2018
Referat generalforsamling SAND Storstrøm 2018
Til stede:
René Nielsen (Hus Forbi)
Patrick Larn
Nicolai Hansen
Henning Søder
Robert Hansen
Helen Madsen
Kristine Søbjerg
Sanne Larn
Jørgen (bruger varmestuen)
René Kenneth
René Nielsen (sekretariatet)
Præsentationsvideo fra Yoube: årsberetning 2017

Dagsorden ift. vedtægter:
•

Valg af dirigent og referent:
Henning Søder dirigent
Kristine Søbjerg referent

•

Valg af stemmetællere
Rene Nielsen fra sekretariatet.

•

Formandens beretning
Hjemløsedagen i Næstved, var det sjoveste og mest givende arrangement. SAND
Storstrøms aktiviteter i det hele taget, har været gode og vi var bl.a. på ”Kassernen” og
holde oplæg om hjemløshed med enhedslistens repræsentant Pernille Skipper
Vi/ SAND skal være mere synlige i år 2018
Formanden er godt tilfreds ellers. Siger tak for år 2017 vi ses i det kommende.

•

Regnskabsaflæggelse ved Jonas Laursen (separat dokument indsættes i nedenstående)

•
Kommentarer til regnskabet.
Henning Søder har sidste år søgt 80.000kr hos alle kommuner tilsammen, vi skal være
mere kontante og aktive til at søge penge fra kommunerne da det anses, at de gerne vil
hjælpe.
Der kan søges om penge til transport, sports aktiviteter samt andet relevant arbejde i
SAND.
Der tages af kassen til ovennævnte fra den kommune som aktiviteten foregår i.
Her skal der foruden være mere styr på paragrafferne, så der kan søges flere penge samt
søges de rigtige steder.

•

Godkendelse af budget. Budgettet indsættes i nedenstående.
SAND Storstrøm budget 2018

•

Transport 12.000 kroner. Til bisidninger, besøg på boformer, kurser mv.

•

Mødeaktivitet 2000 kroner.

•

Kontorhold 1500 kroner.

•

Arrangement Café Dagmar 3000 kroner

•

Andre arrangementer 2500 kroner

Ingen kommenterer – budgettet GODKENDT
•

Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag modtaget.

•

Valg af bestyrelsesmedlemmer. Der er plads til 5 bestyrelsesmedlemmer i SAND
Storstrøms bestyrelse samt 2-4 suppleanter. René Nielsen & Patrick Larn blev valgt for
2 år i 2017 og har derfor 1 år tilbage i bestyrelsen. De ønsker begge at fortsætte.
Der er derved plads til 3 medlemmer i bestyrelsen, der kan sidde i 2 år. Det aftales at
dem der får færrest stemmer bliver suppleanter.
Følgende stiller op:
Jonas Laursen og modtager 6 stemmer (sidder for 2 år)
Henning Søder og modtager 6 stemmer (sidder for 2 år)
Kristine Søbjerg og modtager 6 stemmer (sidder for 2 år)
Nicolai Hansen og modtager 4 stemmer (bliver suppleant)
Susanne Larn og modtager 3 stemmer (bliver suppleant)
Robert Hansen modtager ikke nogen stemmer. (Er velkommen i udvalget, dog uden
stemmeret.
Ved fremtidige bestyrelsesmøder sendes der fremover info rundt til hjemmesider, mail
og Facebook, dueslag plakater mf.

•

Valg af revisor eller revisionsansvarlig
SANDs sekretariat fortsætter som revisionsansvarlig.

•

Eventuelt
Planlægning af næste konstituerende bestyrelsesmøde: Patrick Larn kan låne
Marskgårdens bus, skal blot varsles i god tid.
Næste møde er på Cafe Dagmar i Ringsted.
Dato: 14 marts 2018 kl. 11-1430 på Cafe Dagmar, Sct. Knudsgade 3 Ringsted. ….

Tak for god ro og orden og godt møde.

Som referent Kristine Søbjerg
Underskrevet og godkendt
Navn

dato

Kristine Søbjerg
(referent)_____________________________________________________________________________________________
Henning Søder
(dirigent)______________________________________________________________________________________________

