SAND VESTJYLLAND GENERALFORSAMLING
25.02.2021

Tilstede: Karin, Krøyer, Bruno, Eluf
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.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter.
9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig.
10. Eventuelt

Referat
Formanden, Karin Villerup, byder velkommen.
1. Valg af dirigent og referent.
Tobias Kjærside er referent.
Nancy Pelle er dirigent

Dirigenten erklærer generalforsamlingen lovlig.
Der er 4 stemmeberettigede med til generalforsamlingen.
Dirigenten gennemgår dagsordenen.
2. Valg af stemmetællere.
Nancy og Tobias er stemmetællere. Generalforsamlingen godkender.
3. Formandens beretning.
Vi viser video (årsberetning fra det seneste år)
Karin; i 2020 har vi ikke lavet ret meget, men i oktober var vi på temadage og bootcamp. Vi
har været i kontakt med værestedet i Struer og varmestuen i Holstebro. Det var egentlig
meningen at vi ville køre forbi dem med en kage en dag.
Det har været svært at mødes med dem og med folk på boformerne.
Vi har ikke kunne mødes og det savner vi godt nok.
Vi plejer at være med på beboermøder på Skovvang, men der kan vi heller ikke komme.
Det lader da til at de begynder at lukke op, så kan det måske snart kommer.
Eluf har talt med Viborghøj og de åbner ikke op lige foreløbigt.
Dirigenten: Er der spørgsmål eller kommentarer?
Nej.
4. Regnskabsaflæggelse.
Regnskabet vises via skærmdeling.
Nancy gennemgår regnskabet.
Er der kommentarer til regnskabet?
Nej.
5. Godkendelse af budget.
Budgetforslag vises via skærmdeling.
Karin har ringet til banken, men kunne ikke komme igennem. Hun vil gerne have at de
sender kontoudskrifter for 2020 og 2019, for at danne sig overblik over hvad der er brugt
penge på – og hvorfor der ikke er brugt mere.
Generalforsamlingen godkender budgettet.
6. Behandling af indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Karin, Jan og Eluf er valgt ind for 2 år, i 2020.
Flemming blev valgt for 1 år i 2020.
Der er plads til 7 medlemmer i bestyrelsen dvs. 4 pladser endnu.
Flemming, Bruno og Krøyer stiller op til valg.
Generalforsamlingen vælger at foretage fredsvalg og vælge de 3 opstillede ind for 2 år.
8. Valg af suppleanter.
Ikke relevant.
Der kan suppleres ind, ved bestyrelsesmøder. Der er én fast plads tilbage i bestyrelsen,
plus 7 suppleantpladser.
9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig.
SAND Vestjylland vælger Anja Yde som revisionsansvarlig.
10. Eventuelt
Karin: Jeg synes godt nok jeg har været gået meget i stå. Jeg vil gerne være med til at
gøre en indsats for at vi kommer i gang i udvalget. Vi vil gerne ud og, lave ballade igen.
Eluf: kan vi godt holde vores møder, fysisk, igen? Vi kan jo evt. lave en aftale om at tage en
corona-test inden vi mødes.
Karin: Jeg skulle på et tidspunkt spørge politikere om de ville med ud til arrangementer. Det
har jeg svært ved. Er der nogle gode idéer til hvordan man kunne?
Hvis nu vi laver en fisketur for Skovvang, så kunne vi jo invitere en politiker med ud. Hvem
skal man invitere?
Det vil Nancy og Tobias K. gerne være behjælpelige med.
Der har været snak om at lave noget sammen med SAND Østjylland i Viborg evt. Viborg
ligger nemlig på grænsen mellem Vest- og Østjylland.
Vi viser arrangementskalender via skærmdeling.

Tak for god ro og orden.
Dirigenten afslutter generalforsamlingen.

______________________________

___________________________

Dirigent Nancy Pelle

Referent Tobias Kjærside

