Referat generalforsamling SAND Sydvestjylland 2015
Den 4. marts 2015, kl. 13.00. Forsorgshjemmet Exnersgade 47 B 6700 Esbjerg
Dagsorden if. Vedtægter:
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
Som observatører deltog:
Pia Nedergaard. Medlem af bestyrelsen i SAND Fyn og næstformand i hovedbestyrelsen.
Richardt Aamand. Medlem af bestyrelsen i SAND Hovedstaden. Har været i SAND et par år og har
startet SANDs Aktionsgruppe.
Steen Rosenquist. Formand i SAND Hovedstaden og medlem af hovedstyrelsen.
Britt. Journalist ved DR, DR2.
Rene Nielsen. Rejse- og Udviklingskonsulent i SAND.

Deltagerne i generalforsamlingen var følgende:
Kenneth Larsen, der tillige mødte på vegne Camilla Bjørnsson i henhold til fuldmagt.
Steffen Jensen.
Ole Kruuse, der tillige mødte på vegne Peter Marqvard i henhold til fuldmagt.
Observatørerne redegjorde for SAND’s organisation og formål og de aktiviteter de har været
involveret i. Herefter gik man videre til dagsordenen.
--- ooo ---

1. Valg af dirigent og referent: Steen Rosenquist valgtes til dirigent og Rene Nielsen valgtes
til referant.
Dirigenten konstaterede med forsamlingens tiltræden, at generalforsamlingen er lovligt
indkaldt og beslutningsdygtig.
2. Valg af stemmetællere: Britt og Richardt valgtes til stemmetællere.
3. Formandens beretning: Nærudvalget er p.t. uden formand. Ole Kruuse redegjorde kort
for nærudvalgets aktiviteter i det forgangne år og udtrykte forventning om øget aktivitet
med nye og friske kræfter.
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4. Regnskabsaflæggelse: Ole Kruuse fremlagte regnskab, der godkendtes med forbehold om
anmærkningsfri revision af SAND’s sekretatiat.
5. Godkendelse af budget: Der foretoges ingen behandling af budget, da nærudvalgets
aktiviteter afhænger af den fremtidige bestyrelse.
6. Behandling af indkomne forslag: Der er ikke modtaget indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Til bestyrelsen valgtes følgende, der samtidig
konstituerede sig som anført:
Kenneth Larsen, valgtes for 2 år og som formand
Steffen Jensen, valgtes for 2 år og som næstformand
Peter Marqvard valgtes for 1 år.
Ole Kruuse blev på generalforsamlingen i 2014 valgt for 2 år og fortsætter som kasserer.
8. Valg af suppleanter: Camilla Bjørnsson valgtes som suppleant for 1 år.
9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig: SAND’s sekretariat fortsætter som revisor.
10. Eventuelt
Kenneth vil gerne arbejde på at SAND Sydvestjylland arbejder på et madprojekt i skoven
henvendt til veteraner.
Festivaller skal vi også gerne i gang med da vi skal have fingre i alle teltene. René vil
arbejde på at få foden ind på Roskilde festivalen. Han giver Kenneth nummeret til en
kontakt fra Roskildefonden.
René spørger om der er planer for en boforms-runde hvor udvalget kan inspirere til at
oprette beboerråd. Det kan der komme, er svaret fra det nye udvalg. Der aftales at det
kunne være en idé, at René kom med og holdt oplæg omkring rettigheder i det sociale
system.
Dirigenten tager ordet og takker for god ro og orden. Tillykke med jeres nye udvalg.
Mødet hævet

København, den 31. marts 2015.
Som dirigent
Steen Rosenquist

Som referent
René Nielsen
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