Generalforsamling SAND Østjylland 20. februar 2020.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
Ruben er valgt som dirigent og Nancy som referent.
2. Valg af stemmetællere
Ove Abildgaard, Nancy og Ole Bang.
3. Formandens beretning
Anders beretter om året der gik, som startede med
afholdelse af fastelavn.
Vi drog til København og lavede demo mod zoneforbud
på Christiansborgs Slotsplads. Vi afholdte fakkeloptog i
Aarhus mod selvsamme sag. SAND Østjylland tog på
”ryste-sammen” tur, hvor vi planlagde resten af året og
hyggede rigtig meget. Østjyderne tog til Folkemøde med
resten af SAND og debatterede og afholdte events.
Udvalget har deltaget i en del møder omkring blandt andet
Klostertorv og Nåleparken med Aarhus Kommune og
politiet. Til festugen afholdt vi 3 debatter i FO Byen – ikke
den store succes grundet vejret og beliggenheden. I år
skal vi UD i byen og være meget mere synlige!
Vi har solgt ”hjemløse” juletræer ved det grønlandske
værested. Det nye sidste år var, at det kun var brugere
der stod og solgte og ingen medarbejdere. Det var faktisk
en stor succes. I samarbejde med Foreningen Hjemløse
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Aarhus, har vi igen delt julekasser ud til hjemløse, cirka
50 stk.
Vi fik æren af at planlægge nytårskur for de udsatte og
hjemløse i Aarhus og fik 90.000 kr. til at skabe en fest d.
5/2 i år. Det blev afholdt i Turbinehallen og var en rigtig
fed fest!
Vi har også søgt en del § 18 midler til foreningen.
Vi trænger til at få flere folk ind i bestyrelsen og har brug
for flere hænder til at løfte opgaven.
Kommentarer:
Ove vil gerne nævne at SAND har været med til at
arrangere et naloxone kursus i Nåleparken, som var en
kæmpe succes.
Ove vil også gerne anerkende SAND Østjylland for deres
udvikling og savner i ny og næ, at de har brug for Oves
hjælp. Det har stor betydning for Værestedet, at opleve
SAND folkenes ressourcer som også præger
Værestedets personale. Som tak vil Ove invitere til endnu
mere samarbejde og han skal nok sørge for at huslejen
blive betaleligJ
Ove foreslår at invitere en repræsentant fra Rådet, som
sammen med SAND og de hjemløse kan drøfte sociale
problemstillinger, eventuelt med mediedækning.
4. Regnskabsaflæggelse
Ove præsenterer regnskabet. Alle bilag er tilgængelige
hos Ove, hvis man har interesse i dem.
5. Godkendelse af budget
Anders præsenterer budgettet.
Budgettet godkendes.
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6. Behandling af indkomne forslag
Ingen modtaget.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Jacob Vang, Anders, Ewald og Christina blev valgt sidste
år for 2 år. Der skal derfor vælges 4
bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Hvem ønsker at stille op?
Allan, hjemløs siden før sommer. Blevet opfordret til at
stille op. Allan fortæller at det passer rigtig fint med at
komme ud af sit misbrug og få lidt mere indhold. Er
Povertyguide og Hus Forbi sælger.
Claus (med hønen og hunden), ny i området. Fået fast
sted at bo ved Aabyhøj. Svært at vænne sig til, en bolig
er et sted at være – et hjem er en følelse. Naturen er mit
hjem. Det er 20 år siden jeg har haft fast bolig. Har
tidligere været i SAND Vest og Sydvest udvalgene, men
er nu i Østjylland og vil gerne deltage aktivt.
Er blevet vant til medier grundet sine dyr også.
Henrik, 53 år. Hjemløs mange gange og har lige fået et
sted at bo. Har længe overvejet at blive aktiv i SAND. Det
som Henrik syntes der er behov for, er SAND bliver mere
synlige i det offentlige. Bor på et herberg lige nu og kan
bidrage med at tænke anderledes.
Jane Jensen, I kender mig nok mest som den der brokker
sig mest når tingene bliver uretfærdige.
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Flemming Laursen, 51 år og har været aktiv i bestyrelsen
i 5 år. Næstformand de sidste 3 år. Jeg syntes det halter
lidt, så jeg ønsker at stille op igen.
Der er skriftlig afstemning og de stemmeberettiget har
hver 3 stemmer.
14 har afgivet stemme
Flemming 9
Jane 7
Henrik 7
Klaus 3
Allan 5
Flemming, Jane og Henrik vælges til bestyrelsen.
8. Valg af suppleanter
Allan, Klaus,
suppleanter.
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vælges

som

Anders foreslår den samlede bestyrelse mødes
mandag d. 2/3 kl. 15.00 og konstituerer sig på
SANDs kontor, Jægergårdsgade 164 C.
9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig
Lars Peter fra Værestedet vil gerne fortsætte og vælges
som revisor.
10.

Eventuelt
Ole Bang vil gerne sige tak på Borgerskolens
vegne for besøg af Christina, Karin (SAND
Vestjylland) og Nancy. Beboerne har oplevet en
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positiv ændring af adfærd hos personalet efter
besøg af SAND.
Ewald vil gerne sige tak for godt arbejde i den
”gamle” bestyrelse.
Tak til dirigenten for god ro og orden.
/Ref. Nancy
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