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REFERAT GF.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
01: Valg af dirigent og referent, dirigent Niels Svendsen (Skovvang), referent Leif el.
02: Valg af stemmetællere, ingen valgt da der ikke var opstillet nye bestyrelsesmedlemmer og alle fortsatte.
03: Sand udvalgets beretning ved formanden:
(Et godt år for Sand Midtvest, mange gode tiltag.
Vi har fået startet Udsatteråd i Herning kommune, Holstebro kommune står som de næste på listen.
Per Kragh, Leif Jensen og Leif el lagde ud med en hvervetur i Vejle Amt, det kom der faktisk SAND Trekanten ud af. Vi fik også positive tilsagn fra det offentlige.
I samarbejde med Kim Brohus, Sand Trekanten har Leif murer startet en rundtur til alle boformer, væresteder for at gøre opmærksom på SAND, dette er en udløber af det Kommunikationsudvalg SAND har startet.
Vi har faktisk tre medlemmer i udvalget, Leif murer, Jan L. og Leif el.
Udvalget har deltaget i flere SAND tiltag såsom Fælles Sand møder, div. arbejdsgrupper såsom: Kursusudvalget, Internationalt udvalg, Feantsa, Eapn, Kommunikationsudvalget, SUS brugerpanel, Udviklingsrådet i
Region Midt. Udsatterådet i Herning kommune. Så vi har muligheder for at få vore meninger med frem flere
steder.
Og så ikke at forglemme Tour de hjemløs, her var vi med i opstarten, afviklingen og radio og tv udsendelser.
Lige nu er vi i gang med at få stabler et sportsstævne på benene i foråret, vi er allerede lang med forberedelserne, har også fået hjælp fra flere sider. Vi har kontakt med gruppen bag Tour de hjemløs, de har lyst til at
være frivillige, specielt kommer de med terningspillet.
Vi har også været til møde med Õzlem Cekic på Christiansborg om hjemløse/udsatte, Karen J. skulle have
været der, men meldte desværre afbud. Så var vi til et møde om hjemløsestrategien i Velfærdsministeriet, vi
var inviteret af Õzlem C. og Karen J., helt ærligt så tror jeg at vi kom igennem med vort budskab til Karen J.
Slutningen blev at der skulle være et årligt møde med velfærdsministeren og de hjemløse/udsatte så der
kunne blive ryddet op.)
04: Fremlæggelse af regnskab og budget for kommende aktiviteter: da vi ikke har modtaget nogen form for
tilskud, men har fået udgifter dækket gennem Skovvang og SAND er der ikke noget regnskab.
05: Behandling af indkomne forslag: ingen forslag indkommet.
06: Valg af bestyrelsesmedlemmer: alle genvalgt.

07: Valg af suppleanter: ingen havde lyst til at stille op.
08: Valg af ekstern revisor: ingen penge, derfor ingen revisor.
09: Evt.: Opgørelse over tiltaget til sportsdagen.
Referent Leif El

