Generalforsamling SAND Vestjylland 3/3 2020.
Tilstede:
Flemming, beboer på Skovvang siden maj 2019.
Jan Lauritsen, bor i Holstebro, pt. på Skovvang. Været i SAND i 4
år og tidligere på Medieudvalget. Sidder i Udsatterådet i
Holstebro.
Abdi, 36 år fra Aarhus. Er på Skovvang efter afrusning og skal
snart tilbage fra Skovvang til Aarhus.
Karin, forkvinde i SAND Vestjylland.
Bruno, tidligere beboer på Skovvang, været aktiv i SAND i 8-9 år.
Været med til at starte Udsatteråd i Holstebro. Ansat på
værkstedet på Skovvang 4 timer om dagen.
Per, været aktiv i SAND Trekanten tidligere. Stadig med i
arbejdsgruppen Fra Bænk til Bolig. Bor pt. på Møltrup. Været
hjemløs 6-7 gange både på gaden og på herberg/forsorgshjem.
Har egen bolig i Kolding.
1. Valg af dirigent og referent
Nancy fra sekretariatet vælges til begge.
2. Valg af stemmetællere
Nancy
3. Formandens beretning

Vi har været en bestyrelse bestående af 3 aktive
medlemmer. Karin har deltaget i en del møder i Odense og
været på både Bisidder og Tillidsmandskursus og fælles
SAND møder. Karin vil gerne opfordre til flere i bestyrelsen
da de har brug for hjælp. De vil gerne fremadrettet holde
møder på boformerne rundt omkring. De deltager i
Skovvangs beboermøder. SAND Vest vil gerne arrangere en
del aktiviteter rundt i byerne, men det vil den nye bestyrelse
tale mere om. Vi har en facebook side, som hun gerne vil
opfordre folk til at anmode om at komme med på siden. Vi
har besøgt Borgerskolen som var meget glade for vores
besøg. Udvalget tager til Vibohøj sidst på måneden.
Kommentarer: Eluf tilføjer at SAND Vest var ude og dele
kravlenisser ud i forskellige byer. Per syntes det er meget
positivt at holde møder på de forskellige boformer i
området.
Beretningen godkendes.
4. Regnskabsaflæggelse
Karin præsenterer regnskabet.
5. Godkendelse af budget
Karin præsenterer budgettet. Per foreslår eventuel
turneringer boformer imellem. Jan foreslår tur til
Forsorgsmuseet i Svendborg med Skovvang og andre
boformer. Budgettet som præsenteres, har et overskud på
13.600,02 kr. Forsamlingen foreslår at der afsættes beløb på
til aktiviteter til boformer i området.
Det besluttes at der budgetteres med 10.000 kr. til
aktiviteter og 3.601,02 tilføjes på transport budgettet.

Budgettet godkendes.
6. Behandling af indkomne forslag
Intet modtaget.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
SAND udvalgets daglige ledelse varetages af bestyrelsen, som består af 5 - 7 medlemmer og
tilsvarende suppleanter. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en to-årig periode, således at der
hvert år vælges 3 eller 4 medlemmer. Der vælges 3 - 4 medlemmer for en to-årig periode og 2 - 3
medlemmer for en 1-årig periode.
René Krøyer – valgt forrige år for 2 år, Nuka – valgt forrige år for 2 år
Bruno – valgt sidste år for 2 år, Eluf – valgt sidste år for 1 år, Anders – valgt sidste år for 2 år,
Therese – valgt sidste år for 2 år Karin – valgt sidste år for 1 år. Ingen suppleanter
Anders har ikke længere ophold i Vestjylland. På valg i 2020 er: Eluf, Karin, René, Nuka.

Bruno er i bestyrelsen frem til 2021, Therese har trukket sig
fra bestyrelsen og Anders er flyttet til andet udvalgsområde.
Der er plads til 4-6 medlemmer i bestyrelsen, hvor der skal
vælges både en 1 årige og 2 årige perioder.
Karin, Jan og Eluf ønsker at stille op og vælges for 2 årige
periode. Flemming vælges for en 1 årige periode.
8. Valg af suppleanter
Ingen på valg.
9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig
Anja fra Skovvang

10.

Eventuelt
Eluf: Har fået en god idé til et stort arrangement i
Viborg. Han syntes vi skal lave et hjemløsedag i Viborg
anden weekend i september. Vi kunne invitere andre
organisationer med. Det drøftes på næste
bestyrelsesmøde.
Husk lands generalforsamling d. 31/3 i Odense.

