Referat af generalforsamling, Sand Midtvestjylland på Skovvang den 2-3-2010
Formanden byder velkommen til de fremmødte. Det var Per Kragh Vejle, Trine Johansen
Holstebro, Dan Smidt Lemvig, Eluf Harring Viborg, Jan Lauritsen Holstebro, Winni Brinch
Holstebro, Jørgen Hansen Holstebro og Peter Ødgård, samt Leif Jensen. Vi går derefter over til
dagsorden:
1 Valg af dirigent Per Kragh blev foreslået og enstemmigt valgt og til referent blev Leif Jensen
valgt
2 Valg af stemmetæller. Der var 2 af assistenterne der meldte sig hvis det blev nødvendig.
3 Formandens beretning. Formanden fortæller at 2009 har været lidt af et mærkeligt år for
Midtvest. Det startede med at vi planlagde et stort sportsstævne på Skovvang da Leif El mente
at her havde vi alle muligheder for at få det op at stå og vi kontaktede så IDVI for at høre om
de ville være med til det praktiske, ligeledes kontaktede Leif El SANDs hovedbestyrelse om de
ville støtte dette økonomisk hvor de bevilligede 20.000 kr., vi søgte ligeledes lokale sponsorer
om penge eller andre sager så som frugt og brød tilbud på ydelser så nu så det rigtig godt ud.
Men desværre skete der så det, som der sker i vore grupper, at en for en faldt folk fra, men vi
der var tilbage blev enige om at det skulle fuldføres. Med stor hjælp fra Skovvang og især
assistent Jan Skovdal. Da vi nærmede os dagen fik vi også stor opbakning fra mange SAND
udvalg rundt omkring fra i landet og de sidste dage før stævnet var de alle i arbejdstøjet og
det blev et vellykket stævne. Vi i SAND midtvest har også på landsplan været meget aktive vi
har deltaget i tour de hjemløs, været med på Christiansborg, til fællesmøder, kurser mm mere
4 Regnskabsaflæggelse Det var hurtig overstået da første gang så vi penge var den 21
december og de penge stod også på kontoen den 31 december derud over har vi fået for 2010
stillet 2000 kr til rådighed af Skovvang til rejser for beboere som gerne vil på kursus.
5 Godkendelse af budget. Vi har 4000 kr. fra 2009 + de 2000 kr. som Skovvang har givet
tilsagn om, derud over har vi søgt om § 18 midler i de kommuner vi dækker, men der afventer
vi svar så et budget tager vi op på bestyrelsesmøde gang for gang.
6 Indkomne forslag. Hurtigt overstået der var ingen
7 Valg af bestyrelsesmedlemmer. Kun Leif Jensen var ikke på valg. 2 skulle vælges for 2 år og
2 for 1 år for 2 år blev valgt Jan Lauritsen og Trine Johansen for et år blev Eluf Harring og Dan
Smidt valgt
8 Valg af suppleanter stillede Winnie Brinch og Jørgen Hansen op og begge blev valgt.
9 Valg af revisor eller revisionsansvarlig. Vi blev enige om at spørge Skovvangs kontor eller
SANDs regnskabsmedarbejder.

10 Evt. Her blev det drøftet hvem vi skulle stille op til SANDs Hovedbestyrelse og enstemmigt
vedtaget Trine Johansen. Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til onsdag 7 april kl 1430 på
Vibohøj i Viborg. Per Kragh takker for god ro og orden og de 2 stemmetæller blev der ikke
brug for da alle var enige. Bestyrelsen konstituerede sig lige efter generalforsamlingen og blev
sådan: Formand Leif Jensen, Næstformand Trine Johansen, Kasserer Jan Lauritsen
bestyrelsesmedlemmer Dan Smidt og Eluf Harring, suppleanter Winnie Brinch og Jørgen
Hansen. Formanden slutter med at takke for god ro og orden og takker Per Kragh for at ville
tage turen herop og hjælpe med at få generalforsamlingen afviklet.
Holstebro den 10-3 2010
Leif Jensen

