Referat af bestyrelsesmøde i SAND d. 29. marts 2005
Deltagere: Niels Elbrønd, Ole Bjørn Kruuse, Johnny Nielsen, Ole Eriksen, Erik Hansen, Ole
Rudolf, Jørgen Jensen, Torben Høecke, Ask Svejstrup.
1. Godkendelse af referat
Ole Kruuse mener ikke, han har godkendt den gentlemen-aftale vi lavede på sidste bestyrelsesmøde
på den måde den er blevet tolket på i Ribe amts nærudvalg. Der er ingen andre som forstår Oles
argumenter, mindst af alle Torben Høecke.
2. Indkomne forslag
Ole Kruuse fremkom med et forslag om at afsætte formanden og vælge en ny (ham selv). Forslaget
var vedlagt indkaldelsen sammen med en begrundelse.
Resten af bestyrelsen tog kraftig afstand fra forslaget. De opfordrede ham til straks at trække sig fra
bestyrelsen. Hvis ikke han ville det, var det resten af bestyrelsens hensigt at give ham et
mistillidsvotum på førstkommende bestyrelsesmøde: De har svært ved at se sig selv arbejde
sammen med ham i fremtiden. Desuden blev der taget skarpt afstand fra de personangreb Ole
fremkom med. Man mener ikke at sådanne angreb er værdige og at de skader SAND. Endelig er der
kritik at den måde angrebet er kommet på. En kritik burde tages op på et bestyrelsesmøde og ikke
være en brevveksling. De fleste giver udtryk for, at det ikke har været sjovt at sidde i bestyrelsen i
de sidste 14 dage. Ole Kruuse selv påpeger, at han selvfølgelig kan ekskluderes, hvis man mener
han skader foreningen, og at han ikke vil trække sig frivilligt. Han mener ikke bestyrelsen, på nær
Niels, forholder sig til de saglige argumenter han kommer med. Og han påpeger, at man må arbejde
sammen med de mennesker man nu en gang sidder i bestyrelse med.
3. Regnskab
Udskydes til efter mødet hvor formanden, kassereren og landssekretæren gennemgår det.
4. For sent opstillede kandidater
Der er 4 af de personer, der er opstillet efter tidsfristen på 14 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen er enige om at fremhæve hensynet til at få en bred geografisk bestyrelse og derfor
opfordre generalforsamlingen til at dispensere fra den i vedtægterne beskrevne tidsfrist.
5. Praktiske forhold
Hanne Ramsbøl og Ole Elbæk foreslås som stemmetællere. Steen Viggo Jensen og Erik Hansen kan
også bruges hvis det er nødvendigt.
Ole Rudolf er den praktiske gris og Torben Høecke står for registreringen af folk og uddeling af
stemmesedler.
6. Fastsættelse af medlemsbidrag
Det er enighed om at foreslå generalforsamlingen, at der ikke betales kontingent i 2005. SAND har
penge nok og nærudvalgene har svært ved at få betalt kontingentet.
7. Forslag til revisor
Den nuværende ordning med VFC socialt udsatte og Deloitte foreslås videreført.

