20-02-2014

Generalforsamling SAND Nordjylland-Svenstrupgård
Tilstede:
Harald Gjersøe
Susanne Thisted.
Lars Dansgaard Jensen
John Michaelsen
Niclas Damian Krüger
Claus Madsen
Jan Marius Olsen (via samtykke og i ånden)
René Nielsen

1. Valg af dirigent og referent: Harald vælges til dirigent og René vælges til referent.

2. Valg af stemmetællere: Susanne samt Niclas vælges.

3. Formandens beretning: 2013 har været et positivt år for Sand Nordjylland.
Vi har fået flere nye medlemmer og en udvidet bestyrelse.
I tillæg har vi kommet ud på nogle af regionens væresteder, bl.a. Den Blå Sociale
Café og det kommunale værested Tinpotten i Hjørring samt det brugerdrevne
værested Skrubben i Frederikshavn. Vi fortsætter Tour de Boform i indeværende år
og satser på minimum 2 til 3 besøg på hvert værested i løbet af året. Vi skal også
satse på at komme ud til alle boformer, der er et antal men nogle er kun for psykisk
syge personer men vi kontakter alligevel ledelserne og hører om vi må komme. De
mennesker har også ret til at vide deres rettigheder!

Vi har prøvet at være aktive i forhold til Svenstrupgård, dette viderefører vi dette år
og prøver at få beboerne at forstå at vi er der for dem om de har nogle problemer.
Nyt fra Socialministeriet er at der er oprettet et ”klageudvalg” i form af et tilsyn for
boformer i DK. Tilsynskommune for Nordjylland er Hjørring. Vi har uddelt materiale
med information om hvordan man bruger ”whistleblower” muligheden for at
rapportere eventuelle problemer eller udtrykke sit misnøje med et eller andet på
boformen.
Når det gælder finanser så er de eneste penge i udsigt for 2014 § 18 midler totalt 2000
kr. i tilskud fra Aalborg Kommune. Formanden er i gang at lave ansøgninger til de
øvrige kommuner i regionen, de har alle ulige ansøgningsfrister så må vi se hvad der
sker.
Lad os nu køre på og udvikle Sand Nordjylland til en effektiv organisation med
slagkraft så hjemløse og udsatte mennesker i hele Nordjylland ved hvor de kan få
hjælp når det behøves!

4. Regnskabsaflæggelse: Regnskabet godkendes. Kvitteringer og bilag sendes til
Susanne fra sekretariatet.
Indtægter
Udgifter
Saldo pr. 31-12-2013

3000 kr. fra SAND +
I alt 5000 kr.
2000 kr. fra § 18 Aalborg
kommune.
Rejseudgifter på i alt 2202 I alt 2202 kr.
kr.
I alt 2798 kr.

5. Godkendelse af budget: En enkelt § 18 ansøgning er ansøgt og i skrivende stund
behandles den. Der skal ansøges flere § 18 midler, men skæregrænsen for disse ligger
i april, så der er tid nok. Dette vil Niclas arbejde videre på. Budgettet godkendes.

6. Behandling af indkomne forslag:
SAND navnet ændres til SAND-Nordjylland. Det er mere retvisende. Vedtaget.
SAND området indskrænkes med Thisted, Morsø, og Vesthimmerland da området er
geografisk for stort for et enkelt udvalg at dække. Vedtages.
Regnskab skal sendes til SAND sekretariat 8 dage forinden generalforsamling.
Vedtages.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Niclas Krüger vælges som Næstformand for 2 år.
Susanne Thisted vælges for 2 år.
Jan Marius Olsen har givet mundligt samtykke forinden mødet, at han er villig til at
genopstille til bestyrelsen. Han vælges for 2 år.
Claus Madsen vælges for 1 år.
John Michaelsen vælges for 1 år.
Lars Dalsgaard Jensen vælges som suppleant.
Marianne Petersen ønsker ikke at genopstille som næstformand da hun har fået
arbejde, men fortsætter i bestyrelsen.
Per Larsen fra bestyrelsen melder sig ud grundet dårlig ryg.

8: Der vælges kun 1 suppleant da der ikke er nok fremmødte.

Bestyrelsen i SAND Nordjylland konstitueres ved næstekommende bestyrelsesmøde
hvilket afholdes d. 17-03-2013

9. Valg af revisor ansvarlig: Susanne og Lars melder sig.

10. Eventuelt: Harald printer boformer & væresteds pjecen ud til bestyrelsen, der vil
kontrollere om oplysningerne er korrekte, samt om der er flere der kan komme på
listen. Den opdaterede liste sendes derefter til René.
§ 18 listen opdateres og René sender forinden den gamle liste til Harald og Niklas, så
de har noget at gå efter.

John har forslag, fra beboere på Svenstrupgård, omkring at de fysiske forhold skal
forbedres. Der er myrer, skimmelsvamp og ubehagelige lugte fra afløb og kloakering.
John vil gerne have, at der kommer mennesker udefra, der belyser problemet, da
personalet affærdiger problemet. Harald foreslår at man indhenter oplysninger fra
samtlige berørte beboere og derefter går en SAND repræsentant til forstanderen for at
finde en løsning. Såfremt dette ikke løser problematikken kan man benytte
whistleblower ordningen jf. lov om socialt tilsyn.

Mødet afsluttes og formanden takker for god ro og orden.

Referent; René Nielsen d. 20-02-2014

