Generalforsamling SAND Sønderjylland 27/2 2019 på Marstrup Kirkevej, Haderslev.
Stellan, tidligere hjemløs gennem flere år, er nuværende formand for SAND Sønderjylland.
Mas, SAND Trekanten, næstformand for Vejle Udsatteråd.
Paw, tidligere stofbruger og arbejder nu i nødherberget Blaa Kors og Oasen.
Nikolaj, bor på Marstrup Kirkevej
Benny, Dalhofsminde beboer
Dennis, hjemløs for kort tid siden, kommer fra Aarhus.
Heidi, hjælper Bamse i Vejle
Gilbert fra SAND Trekanten
Jensine fra SAND Trekanten. Håber på flere medlemmer.
Andreas bor på MK.
Lone, tidligere medlem af SAND. Sidder i Udsatterådet Haderslev.
Leif, arbejder på Borgercafeen.

Generalforsamling SAND Sønderjylland 27/2 2019.
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
Stellan byder velkommen til generalforsamlingen.
1. Bestyrelsen vil gerne pege på Mas som dirigent og Nancy som referent
2. Gilbert og Jensine
3. Det har været et lidt sløvt år og jeg har ikke haft personligt overskud til, at deltage i de
møder jeg burde. Vi havde besøg af EMIN bussen i Aabenraa, som kørte rundt i Europa og
gjorde opmærksom på fattigdomsproblematikken. Håber på et par hænder mere, der kan
hjælpe med at løfte opgaven. Stellan havde en ulykke for noget tid siden, som har gjort at
han har været ude af stand til at tage sig af sit SAND arbejde. Jeg har planer om at sparke
mere røv i år og håber på flere medlemmer. Beretningen godkendes.
4. Regnskabsfremlæggelsen godkendes
5. Budgettet godkendes
6. Ingen indkomne forslag

7. Adal, kan godt lide at hjælpe andre, laver musik, kan godt lide at se fremskridt i andre
mennesker, 29 år og været hjemløs siden han var 18 år. Bor på MK nu.
Dennis, har dyrket sport i mange år, sejlet kajak, tennis, bor på Dalhoffsminde, har ikke det
store overskud lige nu, men mod på at være med! Begge vælges ind i bestyrelsen.
8. Lone Marqurdt(tidligere SAND Sønderjyllands bestyrelsesmedlem) vælges som suppleant.
9. Susanne fra sekretariatet vælges som revisoransvarlig
10. Fælles SAND møde d. 6/3 i Odense. Folkemøde info – vil du med og gi’ gas, så mail til
rene@sandudvalg.dk

Konstitueret møde:
Stellan Formand, valgt sidste år for 2 år.
Adal næstformand – valgt for 2 år
Dennis, valgt for 2 år. Suppleant til hovedbestyrelsen.
Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 11/3 kl. 11 på Dalhoffsminde.

