GENERALFORSAMLING SAND SYDVESTJYLLAND
24. FEBRUAR 2021
Kl.14:30 – 16:30
Deltagere: Steffen, Emma og Kasper/Svamp
Fra sekretariatet: Nancy Pelle og Tobias Kjærside.

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent og referent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Formandens beretning.
4. Regnskabsaflæggelse.
5. Godkendelse af budget.
6. Behandling af indkomne forslag.
A. SAND Sydvestjyllands bestyrelse stiller forslag om at Billund overgår til SAND Trekanten
med virkning fra d.d. 24/2 2021.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter.
9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig.
10. Eventuelt.

REFERAT
Formanden siger velkommen og går til punkt 1
1. Valg af dirigent og referent
Tobias Kjærside er valgt som referent.
Nancy Pelle er valgt som dirigent.
Dirigenten erklærer generalforsamlingen rettidigt anmeldt og dermed lovlig.
2. Valg af stemmetællere
Der er tre stemmeberettigede til stede.
Hvis der skulle dukke flere deltagere op, vil Nancy Pelle og Tobias Kjærside være
stemmetællere.
3. Formandens beretning
Vi ser video-årsberetningen sammen – via skærmdeling.
Formanden beretter. Vi har bl.a. deltaget i bootcamp, hvor vi arbejdede med §134a, vi
deltog i tillidsmandskurser (1+2) og et enkelt medlem var med på temadagene i Korsør.
Vi har været på charmeoffensiv i starten af 2020 og vi besøgte skjoldbo i forbindelse med
rap battle, i vinter.
Svamp tilføjer: vi har gjort os så meget bemærket at kommunen følger med i hvad vi laver.
4. Regnskabsaflæggelse
Årsregnskabet vises via skærmdeling.
Der er ikke brugt mange midler, da landet har været Corona-ramt. Der er dog brugt en del.
Der er dog en del tilovers at lave noget for.
5. Godkendelse af budget
Budgettet vises via skærmdeling.
Der er rigeligt med midler til at lave nogle fede arrangementer.
I budgettet er der ikke skrevet ind, at Billund Kommune har valgt at give 7.000kr i
§18midler til SAND Sydvestjylland. Da der er lagt op til at SAND Trekanten overtager
Billund Kommune i udvalgsområde.
Budgettet er godkendt af generalforsamlingen.
6. Behandling af indkomne forslag
A. SAND Sydvestjyllands bestyrelse stiller forslag om at Billund overgår til SAND Trekanten
med virkning fra d.d. 24/2 2021.
Bestyrelsen har stillet forslag til at Billund overgår til SAND Trekanten. Generalforsamlingen
godkender at Billund overgår til SAND Trekanten.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Siddende medlemmer. Svamp og Monica (begge stemt ind i 2020 for 2 år)
Svamp sidder fortsat i bestyrelsen, dog uden ansvarspost.

Carsten, Steffen og Emma stiller op.
Generalforsamlingen vælger at lave et fredsvalg og alle opstillede er dermed stemt ind, for
to år.
8. Valg af suppleanter
Bestyrelsen kan løbende supplere suppleanter ind i bestyrelsen.
9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig
Generalforsamlingen vælger sekretariatet som revisor og revisionsansvarlig.
10. Eventuelt
Den årlige unge crew tur er udsat (igen igen) til første weekend i oktober.
Den store generalforsamling er tirsdag den 30.03.2021 kl.10:00 – 12:00
SAND Sydvestjylland har ingen på valg i år, da Steffen sidste år blev valgt for 2 år. Der er dog valg
af formand i år. Nancy undersøger om det er muligt at lave en fuldmagt, for en stemmeberettiget,
ligesom Svamp i dag har haft med for Carsten, til dagens bestyrelsesvalg.
Vi gennemgår de kommende arrangementer via skærmbillede af kalender.
Dirigenten: Generalforsamlingen er afsluttet

Dirigent Nancy Pelle

Referent Tobias Kjærside

