Generalforsamling SAND Storstrøm d. 18.2.2013
Deltagere: Carsten Larsen, har boet næsten 3 år på Marksgården. Er nu flyttet til Roskilde
på et gammelt plejehjem, der er renoveret. Det er en blanding af § 83, 107 og måske
noget mere. Det er Roskilde Kommunes forsøg på at hente folk hjem fra andre
kommuner. Det er en slags bofællesskab. Frederik Falkengaard, K 16, Næstved. Lene
Jensen, Brugerrådet Varmestuen. Er pensionist. Har boet i byen i de sidste 7 – 10 år. Er
født her og har været flyttet væk. Robert Hansen, Varmestuen. Har boet i Næstved i hele
sit liv. Har boet på Kanalgården og hvad det ellers har været.
René Larsen, Varmestuen. Har boet på Kanalgården og ellers rundt omkring i Næstved.
Dorthe Larsen, K 16.
1. Valg af dirigent og referent
Ask vælges til begge dele.
2. Valg af stemmetællere
Carsten og Ask.
3. Formandens beretning
Formanden Jesper Lauritzen er ikke til stede. Han er på Facebook i ny og næ. Vi tror ikke
han gider SAND mere.
Jesper møder i frivilligt Forum og rådgivning i frivillighuset. Rådgivningen nedlagde han i
starten af 2012 fordi han sad alene med det.
Siden det konstituerede SAND udvalg blev dannet i efteråret 2012 har de fungeret som et
normalt udvalg. Der har været folk til SAND møder og til kurser. Der er blevet boformer
værestedet i deres område.
Og der blev holdt alle tiders julefrokost.
4. Regnskabsaflæggelse
Jesper Lauritzen har været regnskabsansvarlig i perioden. Han har et hævekort til
Storstrøms konto. Han er ikke kommet med noget regnskab. Ask har forgæves forsøgt at
få fat i ham for at få ham til at lave et regnskab. Robert har også forsøgt at få fat i ham –
uden held. Ask mener det er længe siden, der har været penge i kassen, så der kan ikke
være sket den store skade.
Det er vigtigt, at vi får spærret det hævekort Jesper har. Det sørger den nyvalgte
bestyrelse for, bliver gjort. Eventuelt med assistance fra Ask. Vi kan eventuelt lukke
kontoen og oprette en ny. Der er måske et CVR nr. til SAND Storstrøm og en NEM konto
tilknyttet den nuværende konto. Det taler for at bevare kontoen og annullere Jespers
hævekort.
5. Godkendelse af budget
Der er ikke nogen penge i kassen. Ask har lovet, at SAND Storstrøm kan få nogle penge
fra SANDs NSJ pulje: 3 – 5000 kr. Før han sætter dem ind på kontoen, skal der være styr
på hvem der kan hæve og Jespers kort skal lukkes.
Der kan søges § 18 midler i kommunerne i området i august/september til udbetaling i
november. Falkengaard har en liste over hvornår fristerne er for de forskellige kommuner i
området.
Ask foreslår, at man lavet et budget for kr. 5000

Side 1

Rejser til kurser og SAND arrangementer samt lokal transport
Mødeafholdelse
Kontorhold (papir, porto, internet mm)
Diverse

kr. 3000
kr. 1000
kr. 800
kr. 200

I alt

kr. 5000

Det vedtages.
Vi holder øje med om budgettet holder.
6. Behandling af indkomne forslag
Der er kommet forslag om at ændre vedtægterne. De kommuner udvalget dækker
nævnes ved navn. Desuden er man blevet enige med SAND Nordvestsjælland om at
overtage Ringsted (og Sorø) fra dem. Det skrives også ind. Der er nogle små
følgeændringer i vedtægterne ved denne ændring.
Der er også lavet en mulighed for at give SANDs sekretariat prokura. Begge ændringer
vedtages enstemmigt.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Carsten kan ikke stille op, da han er fraflyttet området. Der er enighed om at vi vælger
Robert og Frederik for to år og Lene og René for ét år.
Vi diskuterer om der er nogle af de mange andre, der har været med i arbejdet, kan
komme med i bestyrelsen. Ask siger, at vedtægterne giver mulighed for at man løbende
kan supplere bestyrelsen op.
8. Valg af suppleanter
Vi beslutter at vi gerne vil have 4 suppleanter i bestyrelsen. Dem vælger vi løbende ind.
Det skal ske på et bestyrelsesmøde og det skal ske med 2/3 flertal. Den suppleant, der får
flest stemmer går direkte ind og er bestyrelsesmedlem da vi kun er 4 medlemmer og skal
være 5. Dorthe bliver suppleant. På førstkommende sandudvalgsmøde/bestyrelsesmøde
får vi forhåbentligt nogle flere suppleanter ind. Her kan vi også afgøre hvem der skal
haven den ledige bestyrelsespost.
9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig
Frederik foreslår at det lægges over til sekretariatet at revidere regnskabet. Det vedtages.
10. Eventuelt
Lene skal skrives på listen over aktive SAND Storstrøm folk = interesselisten.
Den nyeste liste ligger på hjemmesiden. Ask sørger for at Lene og Dorthe kommer på.
Lene Jensen, Parkvej 10, 1. tv., 4700 Næstved, tlf. 26984547, E mail ljpark@dbmail.dk.
Dorthe Larsen, Kindhestegade 16, 4700 Næstved, tlf. 42735587, E mail
d.or.thel@hotmail.com.
Rådhuspandekager på Rådhuset i København: CC har spurgt om det er noget SAND
Storstrøm eller SAND betaler. Det er det ikke. Det er helt for egen regning.
Vi diskuterer indstilling til SANDs bestyrelse.
Robert foreslår at Frederik indstilles. Det vil han gerne, men så vil han ikke have en ’stor’
post i udvalget. Frederik foreslår, at punktet også diskuteres på et sandudvalgsmøde i uge
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11. Der kan det endeligt blive besluttet, hvem der skal stille op. Det sættes på som
dagsordenspunkt på mødet og dagsordenen sendes ud til alle boformer og væresteder.

Referat fra konstituerende møde lige efter generalforsamlingen
Der er enighed om at vælge Robert til formand.
Næstformand: René
Kasserer: Frederik
Sekretær: Lene
CC har lavet et stykke papir som folk har skrevet under på til banken. Dem der har skrevet
under er berettiget til at hæve penge i foreningen med en anden. Den præcise procedure
står i vedtægterne. Der er ingen der ved hvor langt han er nået med det.
Vi sætter punktet på til næste møde.
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