SAND ØSTJYLLAND GENERALFORSAMLING
25.02.2021

Tilstede:
På kontoret: Anders, Flemming, Pino, Ewald, Jane J., Freddy,
Tilstede i parken: Tarik, Henrik, Max, Christina, Ali, Allan, Sara
Fra sekretariatet: Nancy Pelle og Tobias Kjærside

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Godkendelse af budget
6. Behandling af indkomne forslag.
A. SAND Østjyllands bestyrelse stiller forslag om at Odder overgår til SAND
Østjyllands område med virkning fra d.d. (25/2 2021)
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig
10.

Eventuelt.

REFERAT
Forkvinden byder velkommen. Og gennemgår punkt 1 med generalforsamlingen.
Rigtig meget velkommen til vores generalforsamling i år. Endelig kan vi holde en
generalforsamling, lidt anderledes, men det gør vi.

1. Valg af dirigent og referent
Generalforsamlingen peger på Ove Abildgaard som dirigent.
Generalforsamlingen peger på Tobias Kjærside som referent.
Dirigenten byder velkommen og erklærer generalforsamlingen lovlig efter gældende
i SAND Østjyllands vedtægter.
Ove. Jeg skal forsøge at gelejde os igennem mødet og vi er ikke så mange, men
det skal nok gå.
Hvis I ikke har en dagsorden, så skal jeg nok sørge for at læse punkterne op.
2. Valg af stemmetællere
Generalforsamlingen peger på Nancy Pelle og Tobias Kjærside som
stemmetællere.
3. Formandens beretning
Vi viser en video med SANDS årsberetning.
Christina beretter:
Man kan sige rigtig meget af det vi har lavet i år, blev vist i videoen. Noget af
det vi har lavet i Aarhus, er oplysningsarbejde og at gøre opmærksom på, at
der skal testes og hvem der skal testes. Vi fik nogle penge sammen med
Gadejuristen, mændenes hjem og andre, til et abstinensbehandlingsprojekt –
det har vi arbejdet med. Men alt har handlet om Corona. Jeg håber virkelig at
vi med den nye bestyrelse kan lave noget andet end noget der handler om
Corona. At vi kan arbejde med at hjemløse får de boliger de skal have, at
udsatte får den støtte de har brug for og at vi kan arbejde for det vi er sat i
verden til. Jeg vil lige sige, at denne generalforsamling er arrangeret af det
seje udvalg og de bør give sig selv en hånd!
Vi har også afholdt nytårskur, sidste år, men i år er den ikke afholdt – men
heller ikke glemt. Vi håber vi kan holde noget ”velkommen til ud i verden
igen”-fest.
Vi skal holde en MEGA fest – vi har brug for det.

Dirigenten: Er der kommentarer?
Ewald: det er skide-træls at vi ikke kan lave det vi har haft på programmet.
Anders: vi har ikke kunne afholde debatter eller andet.
Flemming: Vi har ikke kunne besøge herberger.
Christina: Noget af det der også gør at vi glæder os til at kunne være
sammen igen, er jo at vi kommer længere og længere væk fra hinanden –
også i udvalget. Rigtig mange møder afholdes på nettet og jeg glæder mig til
at være sammmen igen og få bygget vores fællesskab op (det vi har haft)
igen. Jeg glæder mig til rystesammentur, når coronaen er ovre.
4. Regnskabsaflæggelse
Regnskabet vises via skærmdeling.
Anders gennemgår regnskabet.
Ove: Er der spørgsmål til regnskabet?
Nej.
5. Godkendelse af budget
Budgettet vises via skærmdeling.
Anders går budgettet igennem.
Budgettet er godkendt af generalforsamlingen.
6. Behandling af indkomne forslag.
A. SAND Østjyllands bestyrelse stiller forslag om at Odder overgår til SAND
Østjyllands område med virkning fra d.d. (25/2 2021)
Forslaget er godkendt af generalforsamlingen
Christina: Odder giver os mulighed for flere §18 midler og det ville være mere
oplagt for dem at udbetale til os end til Trekanten der sjældent kommer der.
Anders: Jeg kigger på hvordan og hvornår der skal søges midler i Odder.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Vi viser en video, produceret af SAND Østjylland i samarbejde med Lars
Christensen.
Siddende medlemmer: Jane J., Flemming, Henrik
Der er plads til 7 bestyrelsesmedlemmer (4 ledige), plus tilsvarende 7
suppleanter (alle ledige)
Stiller op til:

Bestyrelse: Pino, Christina, Ewald, Anders, Sara Hald
Suppleantpost: Tarik Albana, Max Friis, Freddy, Allan
Der bliver stemt på papir, på kontoret i Jægergårdsgade og der bliver stemt
på papir i nåleparken.
Christina 9 (Bestyrelse)
Anders 9 (bestyrelse)
Ewald 8 (bestyrelse)
Pino 7 (Bestyrelse)
Sara 3
alle der er valgt mødes ved Skraldecafeen og får taget et fællesbillede,
8. Valg af suppleanter
Tarik, Max, Freddy, Allan og Sara er alle suppleanter.
9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig
Ove Abildgård genopstiller og er valgt af generalforsamlingen.
10.
Eventuelt
Vi ser SAND Østjyllands video, der er lavet sammen med Lars Christensen.
Der afholdes konstituerende bestyrelsesmøde på mandag (1. marts) kl.13:30
Christina: Tusind tak for god ro og orden og for det kæmpestore arbejde I alle
lægger i det. Jeg glæder mig til et mere Corona-frit år!
generalforsamlingen er lukket.

______________________________

___________________________

Dirigent Ove Abildgaard

Referent Tobias Kjærside

