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REFERAT
Stiftende generalforsamling for SAND Trekanten
Vejle den 26.juni 2008.
Fremmødte:

13 personer

Stemmeberettigede:

8 personer

Ordstyrer:

Aksel Beldring

Stemmetæller 01:

Ewald Pohle (Formand SAND)

Stemmetæller 02:

Leif Jensen (Skovvang Holstebro)

Referent:

Leif Elektriker (Midtvest Sandudvalg)

01) Ewald Pohle startede, før tiden, med at fortælle om den nye ansatte i SAND, Ole. Han er ansat, med
50 % som konsulent og vil frekventere alle boformer. Har man et problem er det blot at ringe til ham så vil
han forsøge at udrede det. De resterende 50 % vil blive brugt på: Next Stop Job projektet.
02) per Kragh indledte selve mødet med en varm velkomst til de fremmødte.
03) Aksel Beldring blev foreslået og valgt som ordstyrer. Han indledte med at fortælle om sit virke på Sundholm samt den spæde start på SAND for ca. 7 år siden. Aksel havde selv en finger med i spillet om at få
startet brugerorganisationen som vi i dag kender under navnet SAND.
Han kommenterede det nye tiltag (SAND TREKANTEN) som et flot initiativ og takkede dem der havde startet
det.
04) Som stemmetællere blev Ewald Pohle og Leif Jensen valgt, enstemmigt.
05) Som referent blev Leif el valgt, enstemmigt.
06) Herefter en rundtur blandt de fremmødte således at man kendte hinanden lidt bedre.
07) Ifølge dagsordenen blev der stemt om at nedlægge SAND Kolding, det har jo faktisk aldrig rigtigt været i
gang da det kun bestod af en mand. Nedlæggelsen blev vedtaget enstemmigt.
08) Ifølge dagsordenen blev der stemt om at oprette et nyt SAND udvalg i Vejle, SAND Trekanten. Oprettelsen blev enstemmigt vedtaget.
09) Per fortalte om rekrutterings turen rundt i trekantområdet, der var både positive og negative ting at sige
derom. Besøget på Overmarksgården, som var meget positivt, blev rost meget. Et referat af turen er vedlagt
dette referat som bilag.
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10) Alf oplyste om at oprettelsen af et Udsatteråd i Kolding kommune, var meget positivt fra det offentliges
side, man skal blot hen over sommeren før der kommer noget på banen,
11) Aksel kom med et par guldkorn: Vær med alle steder for at påvirke det offentlige.
12) Aksel satte Vedtægter for det nye udvalg til afstemning, man enedes om at tage dem som de var nu
uden at gennemgå pkt. for pkt., man kunne så evt. lave ændringer senere hvis der skulle komme noget at
ændre.
13) SAND Trekanten er hermed oprettet, enstemmigt
14) Til bestyrelsen blev følgende valgt:
Formand:

Per Kragh

6070 4247

perkragh@gmail.com

Næst formand:

Kim Brohus

6081 0516

Brohus01@hotmail.com

Kasserer:

Kim Olsen

3153 7171

russer@live.com

Sekretær.

Peter Lorentzen

2982 5711

Medlem:

Alf Thornhal

5046 5967

1ste suppleant:

Kim Møller

4248 7045

kimmoeller@live.com

2den suppleant.

Bo Petersen

6070 7007

bopetersen@sol.dk

Alle, undtagen Per Kragh med adressen: Overmarksgården, Dyrehavevej 175, 6000 Kolding.
15) Det første bestyrelsesmøde vil blive afholdt den 12. August. Per Kragh indkalder.
16) Aksel takkede for god ro og orden og afsluttede mødet.

Referent Leif el

