SAND Østjyllands generalforsamling 21/2 2019.
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
Anders byder velkommen
1. Nancy vælges som referent og Niels Bjørnø fra Kirkens Korshær vælges som dirigent. Niels
takker for valget og starter med at holde 1 minuts stilhed for Kim Ravn og de hjemløse som
vi har mistet i løbet af året der gik. Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og derfor
gyldig.
2. Niels Schwartz, Ove og Jesper er valgt som stemmetællere.
3. Anders fortæller at vi har haft en rigtig god bestyrelse i årets løb, som har arbejdet hårdt.
Sidste år startede vi med at åbne Frivillighovedstaden i Aarhus og fortalte om SAND. Vi har
deltaget i musikarrangement på Voxhall, EMIN bussen, vi har deltaget i Sydhavnsfestival. Vi
har haft et fakkeloptog i Aarhus for at markere modstand på zoneforbud. Vi har placeret
busstoppested foran Rådhuset, for at symbolisere problematikken omkring Klostertorv. Vi
har delt kravlenisser ud til jul og julehjælpskasser til udsatte borgere i Aarhus. Vi har solgt
hjemløse juletræer og det var en stor succes. Vi har haft MANGE interviews med
studerende i alle aldre. Vi har deltaget i mange møder med kommunen omkring
Klostertorv og Masterplan. Vi har fået to pladser i Udsatterådet i Aarhus og Flemming er
med til at lave den nye udsatte strategi i Silkeborg. Senest maj måned vil vi tage på
aktioner rundt i de østjyske kommuner som vi dækker. Vi var også på Bornholm, hvor vi
deltog i masser af debatter. Christina vil også supplere med at det er mega sejt at vi nu
bliver spurgt til råds i forhold til Masterplanen i kommunen. Flemming er med i
styregruppen i Socialstyrelsen med nationale retningslinjer på hjemløseområdet. Ove vil
gerne fortælle, at vi er blevet kontaktet af Torsten Gejl som kommer på besøg i morgen, vi
er gode til at gøre opmærksom på hjemløshed. Niels Bjørnø vil også gerne anerkende SAND
for deres indsats og engagement. I har fået en stærk stemme i Aarhus og han oplever at
betydningsfulde folk lytter mere til SAND folk end som mange andre. Stor anerkendelse til
Christina for hendes indsats i Debatten!!!! Beretningen vedtages.
4. Regnskabet er rettidigt. Ove fremlægger regnskabet. Ingen kommentarer til regnskabet,
som vedtages.
5. Jane Jensen, kassér fremlægger budgettet. Niels Scawartz spørger ind til om vi forventer at
der kommer flere indtægter i 2019. Anders svarer at han i år, har søgt flere §18 midler end
tidligere. Vi har sat flere penge af til transportudgifter da vi gerne vil ud til flere boformer.

Niels Scwartz vil gerne råde os til, at afvente svar fra de ansøgninger på §18 midler, inden
vi planlægger brug af penge. Eller indrette regnskabsåret ud fra de udbetalte §18 midler.
Budgettet godkendes.
6. Der er ikke modtaget rettidige indkomne forslag.
7. Jacob, Anders og Christina er på valg og ønsker at genopstille. Johanne er trådt ud af
bestyrelsen. Der er 4 bestyrelsespladser ledige. De 4 som modtager flest stemmer, bliver
valgt til bestyrelsen.
Hvem opstiller?
Jacob Vang - 10
Liban - 8
Tage - 6
Kaffa - 2
Anders - 10
Christina - 14
Pino - 7
Ewald - 11
Topper - 6
Jacob, Anders, Ewald og Christina er valgt til bestyrelsen for 2 år.
8. De 5 som ikke blev valgt ind i bestyrelsen, ønsker at blive suppleant plus Pia Kennedy og
Freddy ønsker at blive suppleant.
Suppleanterne er: Liban, Tage, Kaffa, Topper, Pino, Freddy, Pia.
9. Jesper stiller ikke op igen men takker stort. Der foreslås Lars Peter, medarbejder fra
Værestedet, som takker ja til tjansen.
10. Christina orienterer om Fælles SAND i Odense d. 6/3, hvor temaet er fra herberg til herberg
og opfordrer ALLE til at deltage.
Christina vil gerne, at bestyrelsen mødes herefter til konstituering af bestyrelsen.
Lars Peter opfordrer SAND til at lave en landsindsamling til SAND. Christina fortæller at vi
tidligere har drøftet det, men vores opgave er at være det politiske talerør og ikke være
dem som samle almisser ind eller giver boliger til hjemløse.
Niels takker af for en vældig god generalforsamling.
Anders slutter af med tak til alle de fremmødte. Tillykke til den nye bestyrelse!
Referent Nancy Pelle.
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