Generalforsamling i SAND Storstrøm d. 18.2.14
Deltagere: Carl-Christian Nielsen (bor selv), Kurt G. Andersen (K 16 Næstved), Frederik Falkengaard (K 16
Næstved).
Gæster: Per Kragh, Pia Nedergaard, René Nielsen, Ask Svejstrup
1. præsentation
Vi kører en præsentationsrunde
2. valg af dirigent og referent
René dirigerer og Ask refererer
Dirigenten takker for tilliden og erklærer generalforsamlingen lovligt varslet.
3. valg af stemmetællere
Per K og Pia N vælges. De konstater at der er 3 stemmeberettigede.
4. formandens beretning
Formanden er ikke til stede. Kurt talte med Robert og René Larsen – formand og næstformand – i går.
Ingen af de to ville deltage i dagens generalforsamling.
I årets løber er der jævnligt afholdt møder. Formanden påtog sig mange opgaver. Ikke alle blev løst.
Der er flere af udvalgsmedlemmerne, der har deltaget i SANDs aktiviteter, bl.a. tillidsmandskurser,
temadage, lovgivningskurser osv. Der har også været et samarbejde mellem SAND Nordvestsjælland og
SAND Storstrøm, der har bestået i at man har deltaget i hinandens møder. Det er kun sket et par gange,
men intentionen om at fortsætte samarbejde er der stadig. De har også besøgt Saxenhøj sammen.
Væresteder i Vordingborg, Nykøbing, Præstø (Piraten) og Haslev (Paraplyen) er blevet besøgt.
Kurt vil arbejde videre med personalet på Paraplyen om at få et udsatteråd op og stå. Ved valgmødet på
Paraplyen blev denne sag diskuteret livligt og flere politikere var positivt indstillede.
Der blev også afholdt valgmøde med Stemmer på kanten på Marskgården i Næstved. Det var et godt
valgmøde med mange politikere.
5. regnskabsaflæggelse
Regnskabet udleveres.
Ask gennemgår regnskabet. Banken er tømt, men der er ikke bilag for alt hvad der er hævet. Der mangler
bilag for 9742 kr. Det står som et skyldigt beløb. Det er René Larsen og Robert Hansen, der har stået for at
hæve penge. Det er dem, der skal betale det skyldige beløb eller lægge regnskab for dem.

Der er givet 5000 kr. fra Næstved kommune til etableringen af et hjemløsekor. Det er pengene ikke blevet
brugt til. I stedet er de blevet brugt til rejser, møder og kontohold. Robert oplyste på et møde d. 17.12.13 at
han havde fået en mundtlig godkendelse fra kommunen til at bruge dem til disse formål, men vi har ikke
noget på skrift.
Der er aktiviteter der ikke fremgår af regnskabet fordi rejserne er betalt af enten Marskgården eller af
sekretariatet. Det er især de aktiviteter SAND har arrangeret.
Robert er opmærksom på, at han skylder nogle penge. Han vil gerne betale, hvis han får en regning på et
beløb.
Ask foreslår, at vi sender René og Robert en regning og håber på at de betaler et eller andet. Han kontakter
kommunerne, fremlægger sagen og hører hvad de siger til det. Samtidig kan det være der skal laves nogle
nye retningslinjer for hvordan bevillinger i fremtiden skal administreres.
Det besluttes at Ask får frie hænder til at håndtere gældsposten og problemløsningen efter de
retningslinjer han foreslår.
Regnskabet godkendes. Naturligvis med det forbehold, at vi ikke har viden om Robert og René L har bilag
de ikke har givet kassereren.
6. Budget
Der er ingen penge at budgettere med. Det vedtages at bestyrelsen laver et budget når der er sikret midler.
7. Valg revisoransvarlig
SAND sekretariat vælges.
8. Indkomne forslag
Der er kommet et forslag om vedtægtsændringer. De gennemgås. Det foreslås at specificere hvilke
kommuner udvalget dækker. Det foreslås endvidere at regnskabet ikke skal sendes ud med indkaldelsen
men at det kan fås ved udvalgs formand 8 dage før generalforsamlingen. Ændringerne vedtages
enstemmigt. Dog var der en mindre formuleringsændring i forslaget om udsendelse af regnskab, der ikke
ændrer essensen i forslaget, men tydeliggør ændringen.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Frederik blev valgt for to år sidste år. Det gjorde Robert også men han trak sig for en uge siden.
Carl-Christian og Kurt G Andersen stiller op til en to – årig periode. De vælges enstemmigt.
Niels Erik Nielsen har givet Ask tilsagn om at han gerne vil være med i udvalget. Han suppleres ind på
førstkommende bestyrelsesmøde.
10. Valg af suppleanter
Der er ingen at vælge.

11. Eventuelt
Vi snakker om hvordan vi får nye folk til udvalget. Susanne, der var med til sidste SANDmøde, er ikke på
toppen pt. Kurt talte med hende i går. Hun skal spørges om hun vil deltage i arbejdet, når hun bliver klart.
”Tour de hvervekampange”. Der skal flere folk i SAND. Efter SANDs generalforsamling i slutningen af marts
skal der rykkes på den plan. Under alle omstændigheder skal det koordineres med Tour de boform og
måske endda være en del af Tour de boform.
Der gives håndslag på, at der skal laves en hvervekampagne for at skaffe nye medlemmer.
Pia synes det er svært at få fat i nogen af dem fra udvalget. Det brokker hun sig over.
René N vil gerne have opdateret vores liste over væresteder og boformer. Frederik har været en knag og
fundet en del steder. Dem sender han til René.
René vil også gerne have oplysninger om § 18 midler i de forskellige kommuner. Der skal skaffes
oplysninger om: deadline, oplysningsskema, ansøgningsprocedure, kontaktpersoner osv. René har en liste
fra 2010 han gerne vil have opdateret.
Frederik lover at skaffe oplysningerne.

Konstituerende bestyrelsesmøde d. 18.2.14
Frederik F bliver formand, Kurt næstformand og Carl-Christian bliver kasserer.
De finder en dato for næste bestyrelsesmøde. Den sender de til Ask/Sofie
De skal huske at invitere beboerrepræsentanter fra § 107, § 108 og § 110 boformer. De taler om at lave et
brev til beboerne på boformerne.
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