Ordinær generalforsamling SAND Nordsjælland
Tirsdag den 25. februar 2020
Til stede er:
Rani, Kaleraq og Jens
Generalforsamlingen er lovlig (varslet i tide)

REFERAT
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent:
Rani
Referent:
Tobias

2. Valg af stemmetæller
Tobias

3. Formandens beretning
Rani benytter beretningen til at komme ind omkring regnskabet.
Vi har fået nogle §18 midler fra Hillerød og Hadsund kommune, i 2019.
Vi har deltaget i møder med udsatte-rådet i Hillerød Kommune. Både Kaleraq, Johnny og Brian har
været deltagende i møderne, det kan de da de alle er bosiddende i Hillerød Kommune.
Der blev også søgt frivilligmidler til brug i 2019 fra Frederikssund Kommune, til at komme ud og
møde de hjemløse i deres kommune også. Vi har været til møde i Frederikssund Kommune, men vi
er slet ikke kommet så meget ud til hjemløse som det var meningen. Vi skal derfor betale tilbage
til Frederikssund og Hillerød Kommune. Rani taler med Susanne (sekretariatet) om en løsning ift.
tilbagebetalingen.
Der er ikke søgt midler til 2020, men vi har fået nogle penge fra det lokale rotary-netværk.
Normalt søges der til at afvikle arrangementer men Rani har søgt til det de ellers søger §18 midler
til, drift. Dette har resulteret i 4.500kr i støtte derfra.
Det har været et hårdt år for alle i udvalget. Alle har været forbi hospitalet i løbet af i år og der er
udsigt til at 2020 ikke bliver meget anderledes. Derfor skal vi være gode til at tage det henad
vejen. I 2019 har det fungeret at vi har været gode til at dele de forskellige tjanser.
Vi har også deltaget i konference for den Grønlandske arbejdsgruppe (SAND land) og forsøger at
være konstruktive ift. de ting der sker omkring Grønlændere i Danmark. Rani er også med i Bænk
Til Bolig arbejdsgruppen og er repræsentant for SAND i Region Hovedstadens udsatte-råd.
Vi bliver, fra tid til anden, kontaktet af skoleelever, studerende, journalister og en masse andre for
at høre om hjemløshed.
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Rani fortæller, at der regnes med at SAND Nordsjælland går i minus ved sommeren 2020.
SANDs hovedbestyrelsesformand er kommet med i det nationale råd for socialt udsatte.
4. Regnskabsaflæggelse
Der er uddelt (print) et foreløbigt regnskab, udarbejdet af Susanne (sekretariatet). Det foreløbige
regnskab blev godkendt.
Regnskabet laves indenfor nærmeste fremtid og bliver sat på som et punkt til det kommende
bestyrelsesmøde.
5. Godkendelse af budget
Budgetovervejelserne fremlægges af Rani. Der er 4500 kr. fra Rotary som vi kan bruge. De kommer
hovedsagelig til at gå til transportudgifter og til vores kontingent til Frivilligcenteret.
6. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke kommet forslag ind.
Efter reglerne skal der forelægges forslag til generalforsamling, senest 8 dage forinden afholdelse.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Alle 4 tilstedeværende melder sig i bestyrelsen og stemmes alle ind.
- Jens Jonassen
- Rani Henriksen
- Johnny Andersen
- Kaleraq Jacobsen
8. Valg af suppleanter
Der er ingen opstillede
9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig
Sekretariatet er fortsat revisionsansvarlig.
10. Eventuelt
- Jens udtrykker ønske om at komme på tillidsmand 1+2 og bisidderkursus
- Der opfordres til at alle følger med i kalenderen på www.sandudvalg.dk, på SANDs
Facebookside (SAND – De Hjemløses Landsorganisation) og ved at læse i SANDSIGEREN.
- Hvis der er noget folk føler de ikke har fået informationer om, så kom endelig til de andre i
bestyrelsen og sig til. Så vi kan hjælpe hinanden med at blive bedre.
- Kaleraq fortæller at der snart er generalforsamling i Frivilligcenteret (19. marts kl.17 – med
aftensmad, efterfølgende generalforsamling).
Rani opfordrer til at udvalget deltager i generalforsamlingen i Frivilligcenteret. Der er
enighed om at det er en god idé at komme og deltage.
- Rani: Samarbejde mellem regioner og kommuner er et politisk fokusområde for 2020 dvs.
at det bliver det også for os. Vi tjener os selv bedst, ved at tale det sprog de andre taler.
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Der skal indstilles et medlem til udsatte-rådet i Hillerød. Medlemmerne er opfordrede til at
tænke over, om de har lyst til at stille op som kandidater til udsatte-rådet.

Generalforsamlingen afsluttes med et billede af den nye bestyrelse.
Bestyrelsen snakker om konstituering:
Det diskuteres hvem der skal have hvilke poster. De lægger op til at fortsætte med Rani som
kasserer og for formand, og med Kaleraq som næstformand
Der vælges hovedbestyrelsesmedlem ved førstkommende bestyrelsesmøde.
Der opfordres til at alle dog deltager i generalforsamlingen den 31. marts, i Odense.
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