Referat generalforsamling SAND Vestjylland 5/3 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

Karin med i SAND Vestjylland, Anders Grejs bor i skoven og er HusForbi sælger. Bruno tidligere
hjemløs og ansat på Skovvang på værkstedet og med i SAND Vestjylland. Therese, udd. Pædagog
og været nede med stress og været på kanten til hjemløshed. René Krøyer, været i SAND, har
prøvet at være hjemløs og boet i skoven og følt sig hjemløs i eget hjem. Hanne, arbejder på
Skovvang, men er her fordi at Susanne gerne vil høre mere om SAND. Susanne har været hjemløs
og boet på Skovvang siden december og bor nu med kæreste lidt udenfor Holstebro. Eluf fra
Viborg, var hjemløs i 2007 og kom på Vibohøj.
1. Nancy og Nancy
2. Hanne fra Skovvang.
3. Pga. fravær af formanden, beretter de fremmødte lidt om året der gik. Vi har været til
Udsattedagen på torvet i Holstebro sammen med andre organisationer i byen. Leif og
Nancy har været på besøg på Møldrup. Et par fra udvalget har været til Fælles SAND møde
og taget kursus omkring forebyggelse af overdosis. Formandens (udvalget) beretningen
godkendes.
4. Regnskabet godkendes med det forbehold, at der kan forekomme småjusteringer.
5. Budgettet godkendes.
6. Ingen indkomne forslag.
7. Bestyrelsen vælges enstemmigt:
René Krøyer – valgt sidste år for 2 år
Nuka – valgt sidste år for 2 år
Bruno – valgt i år for 2 år
Eluf – valgt i år for 1 år
Anders – valgt i år for 2 år
Therese – valgt i år for 2 år
Karin – valgt i år for 1 år
8. Ingen suppleanter
9. Susanne fra SAND sekretariatet

10. Fælles SAND møde i morgen.

Konstitueret bestyrelsesmøde:
Formand: Anders
Næstformand: Bruno
Kassér: Bruno, Karin og Krøyer tager i banken og underskriver til at kunne få adgang til
banken.
Næste møde: 23/3 på Skovvang kl. 12.00. Bruno booker.

