Generalforsamling Sand Trekanten tirsdag 29 juli 2010 kl.1900 holdt på Sø lyst Horsens.
Der var godt fremmøde fra Dalhoffsminde Kis+en ?, Fredericia Gunnar, Kolding Vittus og Kjeld,
Vejle Per og Sø lyst Ole. Leif Jensen var bedt om at komme som ordstyrer.
Kjeld Sieljacks byder velkommen især til de mange nye ansigter
Generalforsamlingen har følgende dagsorden.
1 Valg af dirigent og referent
2 Valg af stemmetæller.
3 Formændenes beretning
4 Kassererens beretning
5 Indkomne forslag
6 Valg af bestyrelsesmedlemmer
7Valg af suppleanter
8 Eventuelt
Punkt 1
Valg af dirigent Kjeld Sieljacks foreslår Leif og Leif tilbyder også at være referent og det bliver
vedtaget.
Punkt 2
Da der ikke er mødt flere op end der skal bruges til bestyrelsen mener man ikke der er brug for
stemmetæller.
Punkt 3 Formandsberetningen starter med at Per Kragh tager ordet. Siden sidste generalforsamling
har der været 8 møder. Vejle har fået et udsatteråd og har en hytte-by på vej. I december trådte Kim
Brohus ud af bestyrelsen og Kjeld Sieljacks trådte til, der har været flere som har været inde og gået
ud igen, så i store perioder har der kun været Kjeld og Per. Efter temadagene trådte Per sig som
Formand da han samtidig var blevet Landsformand og Kjeld Sieljacks blev ny Formand. Man fik så
fat i beboerrådsformanden på Overmarks gården Vittus Lorentzen for at fylde bestyrelsen ud.
Kjeld Sieljacks tager over. Han siger bla. at det først til temadagene at han følte at han havde energi
til at påtage sig større opgaver og ligge mere energi i Sand arbejdet. Han er glad for at der at der er
repræsentanter fra alle de større byer i udvalgets område.
Punkt 4
Kasserens beretning. Året 2009 startede med en beholdning på 13.292 kr. og sluttede pr. 31/12 med
en beholdning på 6211 kr. de fleste af pengene var brugt på investering i bærebare computer og lidt
på rejser. Regnskabet blev godkendt.
Punkt 5 Indkomne forslag. Der var et forslag og det var at flytte generalforsamlingen til august, for
når det var som nu i juni måned så starter man med at have sommerferie inden man mødes igen. Det
blev vedtaget at flytte generalforsamlingen til den sidste tirsdag i august.
Punkt 6 Valg af bestyrelses alle er på valg. For 2 år vælges Per Kragh, Kis Mätzke og Kjeld
Sieljacks. For 1 år vælges Vittus Lorentzen, Ole Andersen og Gunnar Mathisen.
Bestyrelsen konstituer sig selv.

Formand Kjed Sieljacks
Stejlbjergvej 23 E, 2.tv
6000 Kolding
Mail: sieljacks@hotmail.com
Næstformand. Vittus Lorentzen
Kløvervej 37 9. mf.
6000 Kolding
Mail: vittus52@yahoo.ak
Kasser Per Kragh
Finlandsvej 86
7100 Vejle
Mail: perkragh@gmail.com
Bestyrelsesmedlem Kis Mätzke
Slivsø 1
6100 Haderslev
Mail:nicole-nole@live.dk
Bestyrelsesmedlem Ole Andersen
Sundvej 96
8700 Horsens
Bestyrelsesmedlem Gunnar Mathisen
Nymarksvej 4 2.th.
7000 Fredericia.
Punkt 7 Valg af suppleanter, hurtig overstået der var ikke flere at vælge mellem.
Punkt 8 Eventuelt. Her fortæller Formanden lidt om hvad Sand laver og hvad vi står for. Endvidere
fortæller han hvad for kurser, temadage og fællesmøder vi holder.
Gunnar fortæller at der er kommet et udsatteråd i Fredericia og at er 10-15 hjemløse i byen
Næste bestyrelsesmøde 25 august kl. 1600 på Dalhoffsminde Kis snakker med hjemmet om lokale.
Formanden takker for god ro og orden
Alle deltager mødet får tilsendt dette referat.
Med venlig hilsen
Leif Jensen
Referent
Holstebro den 5 juli 2010

