Generalforsamling SAND Trekanten 28/2 2019.

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. Eventuelt
Præsentationsrunde: Henrik byder velkommen og præsenterer sig som konstitueret formand, Poul
som sidder i bestyrelsen og har et år mere i bestyrelsen, Jes, har været hjemløs og støtter SAND,
Teresa, har været hjemløs og er inviteret i dag. Heidi som er i SAND, Gilbert, konstitueret
næstformand i Trekanten, Jensine har været med i SAND fra starten og håber på flere nye folk i
bestyrelsen, Emely praktikant på Parasollen, vil gerne blive klogere på SAND. René tidligere
hjemløs og boet på Overmarksgården og studerer nu. Sten, Bjarke fra Huset på Vesterbrogade.
1. Bestyrelsen peger på Johnny Beck som dirigent og Nancy som referent.
2. Den tager vi efter behov.
3. Henrik beretter at han blev konstitueret formand i september. Vi har ikke været så mange
aktive i SAND Trekanten, så noget af det første jeg gjorde var, at inviterer Heidi og Gilbert,
hvor Gilbert blev konstitueret Næstformand. Vi har lavet rigtig meget i løbet af året, vi er
blevet mere synlig. Har afholdt hjemløsedagen nede på Torvet, hvor de havde besøg af
Svamp med sin barnevogn, så folk kunne se hans ”hjem”. Henrik har lavet byvandring med
politikker, så de kunne se skyggesiden i Vejle. Det er noget jeg har arbejdet videre med,
med Gadens Stemmer og Tove fra Kirkens Korshær, hvor deres bestyrelse har sagt ja til at
være med i et samarbejde omkring byvandring. Vi har delt kravlenisser ud i byen ved
juletid. De har lavet en del bisidder opgaver i hele SAND Trekantens område. Poul vil gerne

anerkende Henrik for hans indsats i Trekanten. Poul kunne godt tænke sig flere
bestyrelsesmøder og ønsker at blive indkaldt på email. Formandens beretning er godkendt.
4. Henrik fremlægger regnskab. Regnskabet vedtages.
5. Budgettet fremlægges: §18 midler: 25.000 fra Vejle Kommune og 2000 fra Kolding
Kommune. Nu er det muligt at sende flere fra udvalget afsted til temadage og andre
arrangementer og andet godt. Vi har mulighed for at arrangere flere gode events i
forbindelse med f.eks hjemløsedagen. Budgettet godkendes.
6. Der er kommet et forslag fra bestyrelsen, om en vedtægtsændring i § 4, stk. 2, hvor
bestyrelsen foreslår at den ændres fra at være låst fast på sidste torsdag i februar måned
og ønsker det ændret til ”…afholdes hvert år i februar måned….”
Ændringsforslaget vedtages.
7. Poul, Lone og Jensine blev sidste år valgt for 2 år og derfor ikke på valg.
Der er plads til 4 personer i bestyrelsen.
Henrik, Heidi, Gilbert, René alle vælges for 2 år.
8. Therese og Jes vælges som suppleant for 1 år.
9. Susanne fra SAND sekretariatet vælges.
10. Bestyrelsen mødes efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Fælles SAND møde 6/3 i
Odense. Husk, hvis du vil med til Folkemødet, så send en mail til rene@sandudvalg.dk og
fortæl hvorfor du vil med og hvad du brænder for at bidrage med til Folkemødet.
Dirigent Nancy
Konstitueret bestyrelsesmøde:
Formand: Henrik Mas valgt for 2 år
Næstformand: Gilbert valgt for 2 år
Kassér: Jensine valgt sidste år for 2 år
Bestyrelsesmedlem:
Heidi valgt for 2 år.
René valgt for 2 år.
Sekretær: Poul valgt for 2 år sidste år.
Lone valgt for 2 år sidste år.
Suppleant:
Jes og Therese – valgt for 1 år.
Suppleant til Hovedbestyrelsen: Gilbert
Næste bestyrelsesmøde:
Tirsdag d. 19/3 kl. 16 på Parasollen i Vejle
Referent Nancy

