01-03-2016
Generalforsamling Vestjylland
Til stede: Jan Westensee, Eluf, Martin, Bruno, Leif,
Per Kragh, Bettina, Berit, Finn, Dennis, Hans.
Sanna H & Rene Nielsen fra sekretariatet.
Bruno byder velkommen til de fremmødte.
Valg af dirigent og referent: Per Kragh vælges som dirigent, og Rene Nielsen som
referent.
Per tager ordet, og takker for valget som ordstyrer. Per vil lægge ud med en kort
præsentationsrunde.
Martin er en del af SAND Vestjylland.
Bruno er en del af SAND Vestjylland.
Jan W er en del af SAND Vestjylland.
Eluf, repræsenterer i dag det gamle område/udvalg SAND Nordvestjylland
Sanna H., praktikant hos SAND
Dennis Jørgensen
Hans, SAND Vestjylland
Finn, SAND Vestjylland
Rene, SANDs sekretariat
Berit, SAND Vestjylland
Karin er her for første gang
Leif Jensen, SAND Vestjylland
Betina, SAND Trekanten
Per, SAND Trekanten
Valg af stemmetællere:
Betinna og Sanna vælges da de begge er uvildige.
Formandens beretning:
Bruno tager ordet. Der er ikke meget at berette. Jeg har ikke haft den fornødne tid til
at lave en beretning, da jeg har fået arbejde som chauffør gennem kommunen.
Leif byder ind, og siger, at formandens beretning er tildelt ham, så han tager ordet.
Vi har i SAND Vestjylland været meget aktive i år og haft et hav af mennesker på
kurser og lignende. Vi har bl.a. haft 4 mand på tillidsmandskursus. Vi har haft en
enkelt mand på lovgivningskursus.

Temadage og bisidderkursus har vi også deltaget i. Udsatte-legene har vi haft meget
sjovt med. På hjemløsedagen i København var vi repræsenteret. Vi har været ret
aktive, og har haft mange løbende arbejdsopgaver fra sekretariatet. Vi har også været
involveret i Potentialehotellet. Vi har haft et samarbejdsmøde med forstanderen,
Ebbe, på Møltrup. Det var et fint møde, og vi er blevet enige om at starte i det små.
Leif har op til flere gange været på VUC og andre skoler. Nu skal vi også til at
arbejde mere med socialrådgiveruddannelsen. Vi sigter efter, at
socialrådgiveruddannelsen i Holstebro skal være med i fase 2 af bisidderkorpsets
tilblivelse. Vi glæder os til at samarbejde med dem. Vi skal også ud til de små
årgange på skolerne.
Skovvang har haft jubilæum, hvor Kaj Bredholdt ved Odinteateret var til stede. Det
var mægtig sjovt og inspirerende. Campingvognen var til stede, og vi solgte Gadens
Konger. Det var en god dag. Selveste Ask Svejstrup var til stede.
Regnskabsaflæggelse
Leif tager ordet. Det endelige regnskab er tilgængeligt på SANDs hjemmeside.
Vi lavede et budget sidste år. Her havde vi 14200 kroner til rådighed. Vi klarede os
med det budget. Vi har brugt 11600 kroner….læs mail Leif.
Vi har ikke modtaget midler andre steder fra. Paragraf 18 midler har været svære at få
fat i, da kommunerne gentagne gange har rykket datoen for ansøgningsfristen.
Vi har haft 1060 kroner i transport udgifter;
1500 kroner i kørsel i egen bil med 3 personer i bilen.
Vi har ca. brugt 700 kroner i forplejning, samt et kontingent i frivillighuset på 260
kroner.
Leif spørger, om der er kommentarer til regnskabet. Ingen ytrer sig.
Per spørger om regnskabet kan godkendes. Det godkendes enstemmigt.
Godkendelse af budget
Leif fremlægger budget for 2016-02-25; der er overført 2700 kroner fra sidste år.
Vi har tidligere i år modtaget 100.000 fra Herning kommune samt 10.000 kroner fra
Holstebro.
Vi har yderligere modtaget 3000 kroner fra Ikast-Brande kommune.
Vi venter svar fra Lemvig, samt Ringkøbing Skjern.
Lige nu har vi 25.700 kroner.
Vi har sat 1000 kroner af til kontorartikler.
8000 kroner er sat af til porto.
Da vi ligger i udkanten af Danmark, er transport en stor udgift, så vi har sat 12.000
kroner af. Der er blevet sat 4000 kroner af til kursusdeltagelse.
Vi har længe talt om at deltage til folkemødet i Mors. Vi skal arbejde videre på en
”studietur” til dette folkemøde.
Forplejningen i år har vi sat 2500 kroner af til.

Vi skal have lavet plakater og pjecer, og til det har vi sat 1000 kroner af. Kontingent
frivillighuset 250 kroner.
Diverse 1100 kroner.
3000 kroner til eventuelle udgifter.
Vi skal evt. bede kommunerne om at få tilladelse til at overføre ubrugte midler til
næste år.
Per spørger, om der er spørgsmål til budget. Det har han selv. Han ønsker at høre
hvordan det gribes an mht. Ubrugte midler fra Nordvestjylland, der jo senere skal
stemmes om at sammenlægge med Vestjylland.
Leif fortæller, at eventuelle midler overføres.
Budgettet godkendes af Generalforsamlingen.
Behandling af indkomne forslag
Per fortæller, at der er et indkommet forslag om at lægge SAND Nordvestjylland
sammen med SAND Vestjylland i en prøveperiode på 1 år.
Per spørger deltagerne, om der er nogen, der har noget at sige. Bruno siger, at han
synes, at området bliver stort. Bruno fortæller ligeledes, at Leif kender alle og enhver
i Viborg. Leif sidder også i udsatterådet i det område. Bruno synes, at vi skal stemme
ja til sammenlægningsforslaget.
Per spørger, om der er nogen, der ønsker, at der skal foretages skriftlig afstemning det er der ikke.
Hvem kan godtage denne sammenlægning spørger Per. Alle deltagere stemmer for at
udvalgene sammenlægges.
1 års prøveperiode er derfor vedtages enstemmigt. Læs evt. pdf fil omkring
sammenlægning.
Navnet Vestjylland forbliver det samme.
Per spørger, om der er nogen, der har kommentarer. Det er ikke tilfældet.
Per foreslår en smøgpause. Alle er rørende enige om, at det er et tossegodt forslag.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der står i vedtægterne, at det er bedst, at bestyrelsen består af 5-7 medlemmer.
I øjeblikket sidder der 3 mand i 1 år mere hvilket er; Leif, Martin og Bruno.
Der skal enten vælges 2 eller 4 personer mere for 2 år.
Per spøger, hvem der ønsker at stille op:
Eluf
Hans Moritsen
Jan Westensee
Finn Nielsen
Berit
Karin
Per foreslår, at der vælges 4 til bestyrelsen, og derfor vil der være 2 suppleanter. Det
synes de tilstedeværende, er en fin ide.
Alle deltagere må max stemme på 4 personer. Man må gerne stemme på sig selv.
De 4, der får flest stemmer, bliver valgt ind, og de 2 resterende bliver valgt som
suppleanter.
Stemmerne fordeler sig således ud af 11 stemmeberettigede:
Hans Mouritzen 10 stemmer
Jan Westensee 10 stemmer
Finn Nielsen 7 stemmer
Karin Villerup 6 stemmer
Berit Buskbjerg 5 stemmer
Eluf Harring modtager 1 stemme
Valg af suppleanter:
Disse er valgt ovestående. Suppleanter bliver Berit samt Eluf.
Valg af revisor eller revisionsansvarlig:
Leif foreslår, at Anja Yde Sørensen forbliver revisor. Dette vælges enstemmigt.
Eventuelt:
Leif beretter, at der d. 20-03-2016 bliver afholdt en støttekoncert i Vejle. Leif
foreslår, at Vestjylland i fællesskab besøger SAND Trekanten. Udgiften til dette
afholdes af SAND Vestjylland. Per fortæller, at det bliver blandede genrer og en fest.
Bettina fortæller, at der en mand, der gerne vil støtte SAND Trekanten. Han har selv
taget initiativet. Der er løbende kommet mange gode samarbejdspartnere, blandt

andre Jelling Festival, der sætter lydudstyr til rådighed. Arrangementet vil vare ca. fra
klokken 14.00 -18.00.Vi vil stille boder op foran koncertsalen. Her vil vi give
befolkningen et nuanceret billede af hjemløshed. Vi arbejder på, at det bliver gentaget
hvert år.
D 17-04-2016 kommer der koncert i Aalborg, fortæller Per. Per har fortalt, at
vedkommende tager kontakt til Vestjylland-udvalget. Sekretariatet vil gerne lave
reklame for arrangementerne, og derudover opfordrer boformerne til at sende beboere
ud til en sjov oplevelse. Martin fortæller Betina, at Vestjylland gerne stiller op med
deltagere, der kan tage vagter.
Per spørger om der er stemning for at afholde et konstituerende bestyrelsesmøde.
Alle synes, at det er en fin ide.
Per takker for god ro og orden til generalforsamlingen. Mødet er hævet
Som referent, Rene Nielsen.
Konstituerende Bestyrelsesmøde:
Leif tager ordet.
Bruno har meddelt, at han trækker sig som formand. Leif vil benytte lejligheden til at
takke Bruno for en fremragende indsats i SAND som formand. Bruno vil være
menigt medlem af bestyrelsen fremadrettet.
Martin vil gerne indstille Hans Mouritsen som formand. Der stemmes om dette.
Hans Mouritsen vælges enstemmigt som formand.
Martin stiller op som næstformand og vælges enstemmigt.
Leif Jensen vælges enstemmigt som kasserer.
Karin vælges enstemmigt som sekretær.
Martin vælges som suppleant til Leif i forbindelse med deltagelse i hovedbestyrelsen.
Mødet hæves. Tillykke til de nye medlemmer af SAND Vestjylland.
Som referent
René Nielsen

Forslag til GF i SAND Nordvestjylland og SAND Vestjylland
Det foreslås at lægge SAND Nordvestjylland sammen med SAND Vestjylland på den
måde, at de kommuner SAND Nordvestjylland i dag dækker overdrages til SAND
Vestjylland og SAND Nordvestjylland nedlægges. De sammenlagte udvalg beholder
navnet ”SAND Vestjylland”. Sammenlægningen betinges af at den først vedtages på
SAND Nordvestjyllands generalforsamling, herefter på SAND Vestjyllands
generalforsamling og endelig på endnu en generalforsamling i SAND
Nordvestjylland.
Sidstnævnte generalforsamling – der konfirmerer nedlæggelsen af SAND
Nordvestjylland i følge § 9 i vedtægterne - afholdes i februar 2017. Indtil da er
SAND Nordvestjylland lagt sammen med SAND Vestjylland i en 1 – årig
prøveperiode.
Hvis forslaget vedtages på både generalforsamlingen i SAND Nordvestjylland og i
SAND Vestjylland skal SAND Vestjylland ændre sine vedtægters § 3 således.
Fra:
Udvalget dækker følgende kommuner: Lemvig, Struer, Holstebro, Herning, IkastBrande og Ringkjøbing-Skjern (tilsammen benævnt Vestjylland).
Til:
Udvalget dækker følgende kommuner: Lemvig, Struer, Holstebro, Herning, IkastBrande, Ringkjøbing-Skjern, Viborg, Skive, Morsø, Vesthimmerland og Thisted
(tilsammen benævnt Vestjylland). Områderne Viborg, Skive, Morsø,
Vesthimmerland og Thisted dækkes i første omgang 1 år. Hvis beslutningen om at
nedlægge SAND Nordvestjylland konfirmeres på en generalforsamling for områdets
hjemløse i feb. 2017 lægges kommunerne permanent under SAND Vestjylland.
Forslaget træder i kraft med det samme og omfatter derfor også valghandlingerne til
bestyrelsen i begge udvalg.
Hvis begge udvalg stemmer for en sammenlægning betyder det også:
At SAND Vestjylland kan vælge hjemløse til sin bestyrelse. Det skal
hjelmøse på boformerne i kommunerne Viborg, Skive, Morsø, Vesthimmerland og
Thisted informeres om.
SAND Vestjyllands repræsentant i SANDs bestyrelse repræsenterer
samtlige af de nævnte kommuners hjemløse.

