Bestyrelsesmøde Ågården d. 9.11.09
SAND Fyn
Fremmødte: Ega, John, Allan, Else
Afbud: Mogens
Uden afbud: Sten Viggo

Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Valg af dirigent
Valg af ordstyrer
Godkendelse af referat
Godkendelse af økostyring
Statistisk gennemgang af året der gik
Uddelegering af opgaver
Evt.

Referat:
Mødet er beslutningsdygtigt jfr. vedtægterne.
3) Det korte referat godkendes i sin helhed.
Side 3 i det interne referat: ”samme klage er sendt via Ega osv”, rettes til: ”klagen sendt til
Ega, som videresendte til SAND. Ågården modtog selvstændig klage fra kommunen.”
Det oplyses til referatet, at John kan bekræfte, at der ikke blev skubbet i banken.
Mogens udtalelser om udsmidning af SAND står for egen regning. (”: Truslen, hvis man
skal kalde det sådan var: Du laver ikke SAND-arbejde med din uvilje, klagen sendes nu til
SAND.”)
Herefter godkendes det lange referat med disse tilføjelser.
4) Bestyrelsen godkender d.d. betingelserne for samt procedure til den administrative
assistance til SAND FYN.
Bestyrelsen godkender formandens (Ega’) udgifter.
Rådighedsbeløbet i banken til kassereren skal være 2000,- skriver to tusind, som herefter
fyldes løbende ved indsending af bilag.
Rådighedsbeløb på formandens NEM-konto er d.d. godkendt til 2000,- skriver to tusinde,
som herefter fyldes løbende ved indsending af bilag.
John og Ega mødes 17/11, hvor regnskabet færdiggøres jfr. vedtægter. Opstår der et visuelt
overskud på kontorhold, bevilger mødet d.d. printer til sekretær.
5) Der er indsamlet tal til statistik for årsberetningen.
6) Else påtager sig at fortælle om sit liv og om arbejdet i kvindegruppen/SAND.

Ega redegør for SANDs historie, indsatser og løbende arbejde ved et møde med 2
studerende, som skal skrive speciale. Det er d. 17.11. kl. 11.00 på Ågården.
7) Der indkøbes kontormateriale til omdeling på formødet i forbindelse med ordinær
generalforsamling.
Ågården d. 9/11-2009
Ommestående referat underskrives af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og til vitterlighed
af hr. Søren Jordbo, pædagog på Ågården.1

_____________
John Nielsen
Kasserer

___________________
Egon ”Ega” Albertsen
Formand

_____________
Else Ditlevsen
Sekretær

_____________
Allan Johansen
Best. medlem
Til vitterlighed:
______________
Søren Jordbo

Næste møde aftalt til 1/12 kl. 18.00
og ordinær generalforsamling kl. 19.00
Indkaldelse til generalforsamling opsat d.d.

1

Underskrifter findes på håndskrevet referat hos Ega, kopi i sekretariatet.

