SAND FYN GENERALFORSAMLING
26.02.2021

Tilstede: Vivi Daastrup og Pia Nedergaard
Fra sekretariatet: Nancy Pelle og Tobias Kjærside

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Vedtagelse af foreningens vedtægter (kan ændres ved 2/3 flertal)
5. Vedtagelse af foreningens forretningsorden
6. Formandens beretning.
7. Regnskabsaflæggelse.
8. Godkendelse af budget.
9. Behandling af indkomne forslag.
10. Valg af formand (lige år).
11. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
12. Valg af suppleanter.
13. Valg af revisor eller revisionsansvarlig.
14. Eventuelt.

REFERAT
1. Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsen peger på Tobias som dirigent. Tobias erklærer generalforsamlingen for lovlig
og indkaldt rettidigt.
2. Valg af referent - Nancy
3. Valg af stemmetællere.
Tobias foreslår Nancy og Tobias som stemmetællere og generalforsamlingen bakker op
4. Vedtagelse af foreningens vedtægter (kan ændres ved 2/3 flertal)
Punktet kan ikke lade sig gøre da der ikke er fremmødt nok til generalforsamlingen.
5. Vedtagelse af foreningens forretningsorden
Der er ikke udarbejdet en forretningsorden – derfor kan den ikke vedtages. Udvalget vil
arbejde på at opbygge en rammesætning for bestyrelsesmedlemmernes opgaver og
ansvar.
6. Formandens beretning.
Pia blev konstitueret formand pga. Dennis trådte fra. De har delt julegaver ud til de
hjemløse i Odense. De har været på kurser og temadage med hulahopringe og is. De har
haft mulighed for at låne Projekt Husvilds lokaler til møder, da det ikke var muligt at være
på herberget. Det har ikke været muligt at besøge herberger grundet Corona. Pia ønsker at
SAND Fyn får ændret deres vedtægter til næste generalforsamling, så de ligner de andres
udvalgs.
Vivi har et ønske om at SAND Fyn kommer mere på gaden og ikke så mange aflysninger
pga. Corona i det kommende år.
7. Regnskabsaflæggelse.
Tobias fremlægger regnskab for generalforsamlingen
8. Godkendelse af budget.
Tobias fremlægger budgetforslag og de tilstedeværende er enige om at drøfte budget på
bestyrelsesmøde. Budgettet godkendes.
9. Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke modtaget forslag – punktet ikke relevant.
10. Valg af formand
Der vælges kun formand hvert andet år i lige år. Derfor kan der ikke vælges formand i år.
11. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Hvem ønsker at stille op?
Vivi, Pia ønsker begge at stille op.
Der er modtaget fuldmagt fra Dennis, Rikke og David Poulsen, som alle 3 ønsker at stille
op. De har dog ikke stemmeret når de ikke er deltagende på generalforsamlingen
Der er plads til 5-9 pladser i bestyrelsen og den som modtager flest stemmer, bliver
automatisk næstformand.
Der er 5 opstiller og alle modtager 2 stemmer hver. Alle er valgt ind for 1 år.

12. Valg af suppleanter
Ikke relevant, men kan løbende ind suppleres.
13. Valg af revisor eller revisionsansvarlig.
Generalforsamlingen vælger SAND sekretariatet som revisor.
14. Eventuelt
Konstitueret bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 9/3 kl. 11.00. Pia inviterer Rikke, Dennis
og David. Nancy sender link i Messenger gruppen (Pia tilføjer David til gruppen).
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Referent Nancy Pelle

Dirigent Tobias Kjærside

