Udvidet bestyrelsesmøde i SAND Trekanten på Folkekøkkenet
Kolding torsdag d 140612.
Deltagere: Kjeld Sieljacks Trekanten
Jensine Kolding
Erling Trekanten
David Overmarksgården
Vittus Trekanten
Martin Trekanten
Johny Sølyst
Henning Sølyst
Per k
Ole Skou Sand
Per Søhus Sand
Leif Jensen Sand
Kjeld Sieljacks byder velkommen og forklarer ganske kort at han har været lidt ophængt og derfor har været
svær at få fat på han har både været arbejdsramt og samtidig har hans mor været meget syg men det er jo
ingen undskyldning da man jo har en næstformand til at tage over i den situation. Kjeld forslår Leif som
ordstyrer og referent. Leif og Per s deles om opgaven.
Per Søhus og Leif J. forklarer hvorfor mødet er kommet istand det var en henvendelse fra Vittus L og Martin
H under temadagene om at de ikke kunne få fat i Kjeld S og vidste ikke hvad de skulle gøre vi Per S og Leif
lovede så at vi ville hjælpe dem med at få gang i den igen. Vittus indkalde så til mødet i dag.
Man begynder så med at snakke regnskab der skal 2 til at hæve penge men dersom Per K er trådt ud er der
kun 1 mand der har fuldmagt og det er for lidt, man bliver derfor enig om at Martin H og Kjeld S Går i
banken torsdag den 210612 kl. 1300 for at få underskrevet papirerne og samtidig flytter fra Handelsbanken
og til AL Kolding. Det fremgår af det fremlagte regnskab at der i juli måned er hævet 4000 kr. 2000kr. til
kasse 1 og 2000kr til kasse 2. Kasse 2 Per k har kvitteringer for 2021,70 og har således 21,70kr til gode for
kasse 1 var der ingen kvitteringer da de lå hjemme hos Kjeld S men det blev besluttet at disse kvitteringer
skulle sendes til Susanne på kontoret senest den 210612 Ligeledes er det oplyst på generalforsamlingen at
der er indestående på konto i Handelsbanken i Vejle på 3211,05 som bliver flyttet til AL i Kolding.
Der bliver snakket vedtægtsændringer men det kan man ikke gøre udenom generalforsamlingen.
Da der ikke er fuld bestyrelse vedtager man at supplere op Det er med David fra Overmarksgården Jensine
fra Kolding og Henning fra Sølyst.
Det bliver vedtaget at Vittus overtager formandsposten midlertidig indtil Kjeld S melder sig på banen igen.
Der endvidere gjort opmærksom på at alle bestyrelsesmedlemmer er på valg til næste generalforsamling.
Kjeld sørger for at indkalde til generalforsamling i SAND Trekanten d. 28/8 kl. 19.00 på Folkekøkkenet. Der
skal indkaldes boformer og væresteder i SAND Trekantens område.
På vej ud af døren finder man ud af, at det er en dum beslutning, at der kun er 2, der skal stå noteret som
ansvarlige i banken, for så kan man komme til at stå i samme situation som de sidste 9 måneder. Da der
stadig er et flertal af bestyrelsen til stede, bliver man enige om, at hele bestyrelsen stiller i banken til
underskrivelse af fuldmagt til ret til hævning af penge fra kontoen dog stadig mindst 2 medlemmer.
På bestyrelsesmødes vegne
Per Søhus Formand Sand
Leif Jensen Næstformand Sand

