Generalforsamling Østjylland 22/2 2018
Dagsorden:
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 revisoransvarlig
10. Eventuelt

Anders byder velkommen!
Ad. 1. Ove vælges som dirigent og Nancy som referent. Ove bekræfter at generalforsamlingen er
rettidigt varslet, så vi kan fortsætte i god stil.
Ad. 2. Jesper og Ove er valgt som stemmetællere
Ad. 3. Anders beretter om årets gang i 2017, som har været problematikker omkring Klostertorv,
holdt 1. Maj på Tangkrogen. Været med til at etablere Hellesteder i Aarhus med
brugerinddragelse. Vi var en del af Folkemødet på Bornholm, Beggers Banquet, præsenteret os på
VIA socialrådgiveruddannelsen til deres jubilæumsfest, deltaget i Bisidderkursus på VIA og startet
et korps i Aarhus, hvor vi går rundt på gaden i Aarhus og tilbyder vores bisidderhjælp til folk på
gaden. Vi har også været med til at støtte Danmarks Indsamlingen i samarbejde med Værestedet.
Vi er også en del af Masterplanen i Aarhus.
Er der andre som vil supplere til beretningen?
Ove tager ordet og taler om at SAND er mere end en forening, men også er medvirkende til at
gøre opmærksom på at borgere er mennesker med rettigheder. Christina er glad for at SAND er
med til at udvikle på hjemløseområdet i Aarhus. Vi har også fået brugerinddragelse på ansættelse
af centerchef for det nye Misbrugs- og Alholbehandlingscenter i Aarhus. Christina syntes at noget
af det som er helt vildt fedt ved SAND er, at vi er selv med til at sætte dagsordenen for hvad vi har
lyst til at kæmpe og arbejde for. Ove fortæller også at det har en virkning når SAND ringer rundt til
forskellige instanser.
Jane har et ønske om at Nancy kan fremover organisere kvindenetværket fremover, hvor Christina
fortæller at det har været talt om på Hovedbestyrelsesmøde og der er sat navne på et par kvinder
i netværket som vil forsøge at arbejde på at samle kvinderne.
Ad. 4. Ove fremlægger regnskabet. Der arbejdes også på en opsparing til en 9-personers bus som
SAND og Værestedet vil købe sammen. Regnskabet godkendes.

Ad. 5. Der er søgt en del §18 midler, som vi afventer svar på. Emil gør opmærksom på at man også
kan søge private fonde. Jane Jensen gør opmærksom på tipsmidler man kan søge. Ove undrer sig
over, at der ikke er sat penge af til interne kurser, udflugter og andet godt til det lokale udvalg.
Budgettet kan godkendes med de kommentarer som er kommet under drøftelsen.
Kort pause og efterfølgende besøg af Christian Würtz, Rådmand for sociale forhold og
beskæftigelse, som holder et lille oplæg om hjemløseområdet i Aarhus Kommune. Han inviterer
SAND på besøg på Rådhuset og ønsker et meget tæt samarbejde med SAND Østjylland og vil rigtig
gerne fortsætte den gode brugerinddragelse som allerede er godt på vej i Aarhus Kommune.
Han ønsker at oplægget i dag også lægger op til dialog.
Ad. 6. Ingen indkomne forslag.
Ad. 7. Jacob, Betty, Anders og Christina er valgt sidste år for 2 år, men Betty ønsker at vige sin
plads for en anden. Hun vil dog fortsat gerne bruges til formidlingsarbejdet som hun er rigtig god
til.
Der er derfor plads til 4 bestyrelsesmedlemmer og 7 suppleanter.
De opstillede til bestyrelsen er:
Topper – har været i SAND 2 år, været hjemløs on and off, er med i FMS, næstformand i Aarhus
Streetsoccer, brænder for at hjælpe til og bryder sig ikke om uretfærdighed.
Flemming – er hjemløs pt, brænder for Bisidderkorpset og for at arbejde i det sammenhold som
SAND er.
Johanne – tidligere hjemløs, brænder for de unge og for hjemløse kvinder pga anderledes
problematikker.
Oddur – 56 år, trods potentiale finder han sig altid på bunden af livet pga misbrug af hash og
alkohol, brænder for udsattes vilkår og håbet om et bedre liv, er tidligere bestyrelsesmedlem af
SAND Aarhus.
Jane Jensen, var hjemløs for ca. 10 år siden og har været hjemløs i sammenlagt 6 år, brænder for
at få noget stablet op som et plejehjem for tidl. Hjemløse, vil gerne søge fonde til fællesskabet for
dem som laver benarbejdet for de udsatte.
Jane Nielsen, tidligere hjemløs, været sofasover og på forsorgshjem, har tidligere været i SAND,
brænder for efterværn og ordentlig behandling når man kommer i bolig.
Tage, er en stor del af Sidesporet og vil gerne gå ind og hjælpe andre. Har været hjemløs for en 12
år siden med mægtigt misbrug men har efterhånden fået styr på det.

Stemmerne er gjort op:
Flemming 10
Johanne 8
Jane Jensen 8
Topper 7
Oddur 7
Tage 6
Jane Nielsen 2
På det kommende bestyrelsesmøde vil man trække lod om Topper og Oddur i forhold til en
siddende bestyrelsesplads, da der kun er plads til 4 faste bestyrelsespladser.
Ad. 8. Suppleanter:
Tage
Jane Nielsen
Enten Topper/Oddur
Ad. 9. Jesper og Ove vælges som revisor.
Ad. 10. Bestyrelsen mødes umiddelbart efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Husk vi
mødes hver anden mandag på kontoret. Eva vil gerne lave ”permanente” skilte til både
Værestedet og hos SAND.
Bestyrelsen vælger at konstituere sig således:
Anders: Formand og Facebookansvarlig
Flemming: Næstformand
Jane Jensen: Kassér
Johanne: Kassér
Christina: Presse
Betty: Press
Topper: Sms ansvarlig
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