Ordinær generalforsamling SAND Trekanten
Mandag den 24. februar 2020
Tilstede:
- Henrik Mas (Vejle), Jensine (Kolding), René (Kolding) og Poul (Vejle)
- Johnny (dirigent) og Tobias (referent/SAND sekretariatet)

REFERAT
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Johnny (socialdemokratiet)
Referent: Tobias (SAND sekretariatet)
2. Valg af stemmetæller
Johnny og Tobias
3. Formandens beretning
Året startede med en fuldtallig bestyrelse, for første gang i mange år. I Marts måned gik Gilbert
(næsteformand) bort og som følge deraf trak Heidi (hustru) sig. Derefter ind-suppleredes to
medlemmer hvoraf det ene medlem blev ekskluderet af bestyrelsen. I sommer trak Poul sig fra
bestyrelsen.
Vi har været meget aktive med både folkemødedeltagelse, lovgivningskursus, Udsatte-dag, Kolding
By Night (hvor Svamp fra Sydvest og Allan Thyge fra Hovedstaden var med), vi har haft møder med
den nye socialminister.
Desværre blev vores stort planlagte hjemløsedag ikke til noget, da Henrik blev akutindlagt til
operation for kræft.
I julen skulle der være delt kravlenisser ud, men disse ankom først 27. december og derfor kan de
så deles ud i 2020.
Ift. hjemløsedagen vil vi i år lave et brag af en event.
Vi har også talt om Kolding By Night i år.
Mas har gået ture med Gadens Stemmer i Vejle, da de har fået startet ture op i 2019 i Vejle.
Der har været meget medier i både aviser, radio og tv.
Formanden ser frem til et godt 2020 for SAND Trekanten.
Mas lover at gøre sit til, som formand, at SAND vil gøre alt for at, vi i SAND Trekanten kommer ud
med vores budskaber ift vores organisations hensigter til både hr. & fru Danmark samt til
politikerne i vores område.
Johnny tager over og erklærer at generalforsamlingen er lovligt udmeldt og at den opfylder
kravene.
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Der er ingen spørgsmål til formandens beretning.
Den er hermed godkendt.
4. Regnskabsaflæggelse
Jensine fremlægger regnskab for de fremmødte.
Hun fortæller at Kolding kommune har givet afslag, på §18 midler, i 2020, grundet besparelser.
Mas fortæller at regnskabet skal indsendes i næste måned. I Vejle kan man udfylde, på
hjemmesiden, om man har fået det ud af det som man søgte til at ville. Der søges om at midlerne,
i Vejle, overføres til næste år (2020)
Johnny spørger ind til om man kunne forsøge at få en uddannelsesinstitution til at bygge en
pavillon til udvalget. Mas fortæller, at der er søgt midler til eks. pavillon til hjemløsedagen.
Johnny fortæller, at kulturforvaltningen (i Vejle) har en masse materialer (eks. pavilloner og andet)
til udlån. Det kan lånes ganske gratis. Det anbefales at udvalget kontakter kulturforvaltningen og
tjekker om der er et katalog over materialer. (Mas undersøger det.)
Mas undersøger også mulighed for at lave en aftale med Isabella (lokal producent af
campingudstyr som eks. telte og andet)
Regnskabet er godkendt af fremmødte.
5. Godkendelse af budget
Jensine præsenterer budgettet.
Flere boformer har ytret ønske om besøg fra SAND og vil gerne lave samarbejder i eks. beboerråd
og andet. Derfor er der sat af til dette i 2020.
Budgettet er noget der skal arbejdes med og udvikles på, hele året.
Budgettet er godkendt.
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
Jensine er på valg
Therese er på valg (er ikke tilstede, men har sendt en fuldmagt)
Poul stiller op
Alle tre vælges for 2 år. Altså frem til 2022.
René og Henrik er valgt for 2 år i 2019.
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8. Valg af suppleanter
Der er ingen opstillede.
Der er mulighed for at ind-supplere, løbende, af den siddende bestyrelse.
9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig
Sekretariatet er valgt som revisionsansvarlig.
10. Eventuelt
- Jensine har en halv fod inde i udsatte-rådet i Kolding, efter at være mødt uanmeldt op til et
møde og delte SAND flyers ud til de deltagende. René har talt med et af
byrådsmedlemmerne der giver udtryk for, at de ikke kan sætte ansigt på de lokale SANDmedlemmer. Her kommer SAND til kort, ift. den struktur der er i Koldings udsatte-råd.
René foreslår at en måde kunne være, at lave fælles projekter sammen med værestederne
og evt. med selve udsatte-rådet.
- Der er et kommende arrangement, Jul i juli, i Kolding.
Der foreslår MAS at der deles nisser ud der.
Johnny takker af og lukker generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstitueres således:
Henrik er genvalgt som formand.
Jensine er valgt som næstformand
René er valgt som sekretær.
Henrik er i år på valg til hovedbestyrelsen og tilbyder at stille op på vegne af SAND trekanten.

3

