Generalforsamling i SAND - Hovedstaden
tirsdag den 24. 02. 2009
REFERAT
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
Ole Skou valgt som dirigent. Stig B. refererer.
Det konstateres at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
Jørn og Hans Erik valgtes som stemmetællere.
Herefter var der en kort præsentationsrunde af de 10 fremmødte.
2. Formandens beretning.
Ole berettede om Henriks død, og tidligere formands fratræden. Selve beretningen er lagt ud til udvalgene. Ole vil gerne have et mere socialt tilsnit i foreningen,
herunder flittigere brug af kontoret. Ole opfordrede til en bredere brug af foreningen.
3. Beretning fra udvalg:
• 3.1.: Hovedorganisationens bestyrelse v/ Stig.
Stig berettede om de mange opgaver som bestyrelsen havde løst i årets løb.
Grundet offentlighedens større bevågenhed, var der langt større opmærksomhed
om organisationen, end tidligere. Man havde ligeledes arrangeret ”Tour de
hjemløs” som havde skabt en del opmærksomhed.
På kontoret er Ole Skou blevet ansat, primært til at tage sig af udvikling af
brugerorganiseringen, og står som sådan til rådighed for nærudvalgene.
Herudover er han tovholder på ”Next stop job”
Carsten Sørensen er ligeledes blevet ansat med løntilskud for 6 mdr., til at vare
tage administrative opgaver.
Der er meget travlt på kontoret, men takket være gode medarbejde kan man
stadig følge med i opgaverne.
• 3.2.: Alternative boliger v/ Carsten.
Carsten berettede om studieturen til Jylland.
Der er store forskelle på de enkelte boformer. Visse steder er boformerne oprettet
ved kreativ tænkning. Carsten fortalte om Kubens rapport omkring skæve boliger, som kan danne grundlag for etablering af nye boformer. Det er tanken at der
skal afholdes nogle temadage med politikere og andre intresenter.
• 3.3.: Internationalt udvalg v/ Stig.
Stig fortalte om udvalgets arbejde med Feantsa konferencen som finder sted i
København i oktober. Projekt udenfor og Sand er arrangører.
Det er fattigdomsår i 2010, og i den forbindelse er der i EAPN nedsat en arbejdsgruppe som skal profilere organisationerne der beskæftiger sig med fattige og udstødte.
• 3.4.: Kommunikations udvalg v/ Per.
Udvalget arbejder med nye tiltag for at gøre Sand mere synlig.
Udvalget har netop været på kursus i kommunikation. Som praktik har udvalgets
medlemmer deltaget nogle dage med Tour de hjemløs, hvor de har mødt pressen.
Udvalget er stadig i opstartfasen, men har planer om en Tour de hjemløs på
kræmmermarkeder rundt om i landet til sommer, for at gøre opmærksom på
hjemløseproblematikken.
• 3.5.: Udviklingsrådet for Hovedstaden v/ Ole.
Sand er repræsenteret i 4 af landets udviklingsråd. Rådets anbefalinger til regeringen kommer fra de anbefalinger der kommer fra kommunerne. Rådet vil gerne
være mere fremadskuende, men det fungerer ikke for øjeblikket. Rådene skal
nedlægges ved udgangen af 2010. Det er muligt at rådene skal forsætte, men således at de rådgiver i stedet for blot at indsamle data. I år er temaet psykiske skader og forebyggelse af disse.

3.6.: De Hjemløses Boligselskab v/ Jens.
Overførstergården har lavet en forening, hvor de hjemløse bliver hørt om de problemer de hjemløse har, og hvordan de ønsker at bo. Der er planer om at arkitektskolen skal komme med ideer til hvorledes man kan bygge skæve boliger med en
vis kvalitet. Enhederne skulle bestå af 12 personer.
• 3.7.: Rådet for Hjemløsedagen v/ Carsten.
Rådet består af en række frivillige organisationer, som planlægger dagen. Herudover har rådet startet et projekt med et nødherberg de 3 koldeste måneder om vinteren. Her kan man ligeledes få lidt mad og et bad. Det er primært østeuropæere
der benytter stedet.
• 3.8.: Hus Forbi v/ Carsten.
Problemerne omkring den tidligere bestyrelse, er nu ved at være løst.
Der bliver således afholdt ekstraordinær generalforsamling.
• 3.9.: Kontaktudvalget for frivilligt socialt arbejde i Københavns Kommune v/ Ole.
Udvalget er forbindelsesled mellem organisationerne og kommunen.
Her udveksles ideer og erfaringer. Der er også dannet et koordinationsudvalg
som assisterer formanden. Der er kommet ny formand, og det ser ud til at udvalget nu kommer til at fungere bedre.
Aflæggelse af det reviderede regnskab.
Carsten fremlagde regnskabet. Budgettet var blevet nedjusteret, idet vi sidste år
kun fik 50.000 kr. i tilskud. Der er bevilget 30.000 kr. til at afholde temadage på
bostederne. Regnskabet blev godkendt.
Forslag til ændring af Vedtægter:
• 5.1.: Siddende bestyrelse foreslår:
Ændring af Kapitel 3.1, årlige møder ændres fra 6 til 4. Dette blev vedtaget.
• 5.2.: Eventuelt indkomne forslag til vedtægtsændringer.
Ingen
Behandling af andre indkomne forslag.
Igen
Valg af bestyrelse:
• 7.1. Valg af formand for 2 år.
Ole og Per er opstillet. Per valgt med 7 stemmer mod 2 til Ole.
Begge kom med et kort indlæg om bevæggrunden for at opstille.
• 7.2. Valg af kasserer for 1 år.
Carsten opstiller. Carsten enstemmigt valgt.
• 7.3. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Jørn, Hans Erik, Ole, Niels stiller op. Jørn 7 Hans-Erik 7 Ole 6 Niels 2
Jørn, Hans-Erik og Ole er således valgt.
• 7.4. Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer for 1 år. (udgået)
• 7.5. Valg af indtil 4 suppleanter for 1 år.
Niels, Bo Carlsen og Bent Wolff opstillede som suppleant. Bo 8 Bent 3 Niels 3
Ved omstemning fik Bent 6 og Niels 2
Bo er således 1. Suppleant, Bent er 2. Suppleant og Niels 3. Suppleant.
Valg af revisor.
Det overlades til den nye bestyrelse at vælge revisor.
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Dirigenten takkede for god ro og orden. Mødet blev herefter hævet.
8/3-2009
Stig Badentorph
Sekretær

