	
  

10-03-2014

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland
Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.
Tilstede:

René Køhn formand
Tlf. 60731569
sand-nvsj@live.dk

Helle Kjeldgaard Due
Tlf. 41440170
Mail: due020213@gmail.com

René Holmgren
Tlf. 50 43 27 92
Mail: holren@ofir.dk

Allan 'Softice' Stoltz
Tlf. 71131436

Richardt Aamund
Richardt.aamand@gmail.com

Rani Henriksen
ranhir@jubii.dk

Side	
  1	
  

	
  

Jørgen V. Jensen
Tlf. 53372220
Mail: jvjensen@dukamail.dk

Carsten J.Larsen
Skt. Pederstræde 7
4000 Roskilde
carstenjlarsen@gmail.com

René R. Olsen - 2. suppleant
Tlf. 20213836
olsenrene295@gmail.com	
  

Helle Due: Afgået bestyrelsesmedlem.
Per Kragh: Formand for hovedbestyrelsen og med som observatør
René Nielsen: Rejse- og udviklingskonsulent og ansat i SANDs sekretariat.

Præsentationsrunde:
René Nielsen: Er socialrådgiver og har arbejdet på udsatte området i mange
år. Er blevet ansat til at varetage de forskellige udvalgs interesser og skal rejse
Danmark tyndt ift. at besøge udvalg og bosteder.
Helle har siddet 1,5 år i bestyrelsen men har trukket sig september sidste år.
Helle er også med i SANDs kvindenetværket.
Allan ”softice” Stoltz har siddet i bestyrelsen i nogle år. Softice har fået sit
øgenavn på temadage i SAND.
Carsten er midlertidig næstformand i SAND Nordvestsjælland.
René Raj Olsen kommet til for et år siden og befinder sig godt i SAND.
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Jørgen har siddet i udvalget i mange år, har været med i SAND i de gode og
dårlige tider, dog mest gode.
Rene´ Holmgren: har været med i SAND siden starten og var med til at starte
det der før i tiden hed SAND Sjælland og har derudover siddet i
hovedbestyrelsen som kasserer. Har i alle årene haft Jørgen ved hans side og
sammen har de hjulpet og besøgt utallige mennesker på herberger og
lignende. René er også involveret i arbejdsgrupper i SAND.
René Køhn: Er formand I SAND Nordvestsjælland og har været med i 5 år.
Det var Holmgren der fik ham ”lokket” til SAND. René er yderligere
repræsentant for SAND i Slagelses kommunes udsatteråd hvor han har været i
snart 2 år.
Richard er ny i SAND. Han bor på Roskildehjemmet og ønsker at være med
til at danne et velfungerende brugerråd og derudover arbejde han på at lave et
musikrum og skabe nyttehaver.
Rani har også boet på Roskildehjemmet og er fornyelig kommet i
udslusningsbolig. Det er den 4 omgang på forsorgshjem og Rani har boet på
mange boformer og hans netværk består også af en ”portion” mennekser med
ophold på boformer. Derfor har Rani et bredt kendskab til området og har før
haft med SAND at gøre via kurser.
Per Kragh er landsformand på 3 år. Kommer fra vejle og kommer ofte ud at se
med DSB.

1. Valg af dirigent og referent: Per Kragh vælges som dirigent og René
Nielsen som referent.

2. Valg af stemmetællere: Jørgen og Allan.
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3. Formandens beretning: 2013 har været et svingende år, rent
antalsmæssigt i bestyrelsen. Vi har ikke nået alt, men vi har dog nået
noget. René har kæmpet bravt for at få oprettet et udsatteråd i Holbæk
Kommune og det er nu på trapperne. Der vil også fortsat være fokus på
at få oprettet et udsatteråd i Lejre Kommune. Der har ikke været
tilstrækkeligt med besøg på boformer og væresteder, grundet sygdom i
bestyrelsen. Men problemerne ligger i fortiden og nu ser vi frem mod et
godt 2014. Faktum er at vi har SAND repræsentanter i Slagelse
kommune hvilket har bevirket at ”SAND Nordvestsjælland” har fået
meget ros derfra, hvilket gavner SANDs gode navn og rygte.
Derudover har der i årets løb været behov for kyndig bisidder
vejledning hvilket i alle tilfælde er blevet løst ganske tilfredsstillende.
Carsten kom i løbet af året med i bestyrelsen som næstformand og vil
løbende have fokus på et godt samarbejde med Lejre Kommune. Rani
spørger om udsatterådet og hvilke opgaver de har. René K fortæller at
deres opgave er at være talerør for udsatte ift. udsatte. Der er
repræsentanter fra en masse frivillige organisationer, der så kommer i
høringer omkring eksempelvis skæve boliger hvor disse udvalg
argumenterer. Rene’ Køhn supplerer at der er ca. 30 kommuner der har
udsatteråd.

4. Regnskabsaflæggelse: Sekretariatet har udarbejdet et foreløbigt
regnskab. Vi har i 2013 fået 11.000 kr. i § 18 midler fra Holbæk
kommune, som er brugt på rejser, kontorudgifter, porto og forplejning
samt en omkostningstung oprettelse af netbank konto. Disse beløb
giver tilsammen 10.666 og vi har i skrivende stund 334 kroner tilbage.
Susanne B fra sekretariatet har foreslået at generalforsamlingen
vedtager/godkender regnskabet og vi efterfølgende afleverer et pænt og
sobert regnskab til Holbæk Kommune.

5. Godkendelse af budget: Budgettet lyder på nuværende tidspunkt på
334 kroner, men udvalget vil snarest søge 7 kommuner om hver især
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10.000 kr. og tiden må vise hvem der giver penge. Budgettet
godkendes.

6. Behandling af indkomne forslag:
Vedtægtsændring jf. § 1 at SAND Nordvestsjælland geografiske
område indlemmer Sorø. Dette vedtages.
Dernæst en ændring i § 7 stk. 2 ang. regnskab. Det foreslås at
regnskabet kan indhentes TIDLIGST 8 dage forinden en
generalforsamling. Dette vedtages enstemmigt.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Der skal i dag vælges 3 bestyrelses medlemmer.
Jørgen & Allan er ikke på valg, da de er valgt ind i 2013 og sidder for 2
år. Derudover har Helle Due valgt at trække sig fra bestyrelsen og
udvalget. Se venligst referat fra sidste år.
Der foretages hemmelig afstemning og det aftales forinden at de 3
personer med flest stemmer kommer i bestyrelsen og dem med færrest
stemmer bliver suppleanter.
Stemmerne fordeler sig således:
Carsten J. Larsen: 8 stemmer
René Holmgren: 8 stemmer
Rene’ Køhn: 8 stemmer
Rani: 3 stemmer 1- suppleant
Richardt: 3 stemmer 2-suppleant.
Raj 0 stemmer 3- suppleant.

Bestyrelsen konstitueres således:
Formand: René Køhn-og stiller yderligere op til hovedbestyrelsen.
Næstformand: Carsten J. Larsen
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Kasserer: René Holmgren- og stiller yderligere op til hovedbestyrelsen.
Menig medlem: Allan ”Softice” Stotz:
Menig medlem: Jørgen V. Jensen:
8. Valg af suppleanter: udgår da afstemningen forinden afspejler hvem
der skal være suppleanter og bestyrelsesmedlemmer fordelt på flest
stemmer.

9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig: Per foreslår et tossebilligt
tilbud nemlig at sekretariatet bliver revisionsansvarlige. Dette vedtages
og godkendes.

10. Eventuelt: René Holmgren beretter at CVR nummeret skal laves om, da
Helle Due står som ansvarlig. René H. retter disse oplysninger med Susanne
tirsdag d. 11-03-2014
Rani nævner at det er en god idé, at have en kultur hvor vi sørger for, at alle
ved hvad det vil sige at have et CVR nummer. Per supplerer at man skal have
et cvr nummer for at søge § 18 midler.
Holbæk butikker har hvert år ”natåbent” hvilket René H. godt kunne tænke
sig at SAND tager del i. Han har fået tilbudt en gratis stand, men den skal jo
bemandes, dette kan evt. aftales på næstkommende bestyrelsesmøde.
Formålet vil være at vise hr. og fru Danmark at hjemløse har noget at skulle
have sagt og har evner og meninger, hvilket falder godt i tråd med SANDs
formål. Helle spøger om stemmeret ved hoved generalforsamlingen. Per
fortæller at man skal bo på en boform eller være med i et udvalg for at have
stemmeret.
Rani vil gerne have lokale møder hvor folk rent faktisk bor. Vi mangler
mødelokaler rundt omkring. Roskilde Hjemmet ligger for langt fra land og
rige. Kun fantasien sætter grænser ift. at finde lokaler, da SAND
Nordvestsjælland dækker et bredt område og derfor skal der inkluderes mange
områder. René H. synes at Rani og Richardt skal finde lokaler. René
Holmgren anbefaler café Klaus.
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Carsten fortæller at SAND Storstrøm lægger møder på væresteder.
Richardt vil gerne have et fast lokale i eksempelvis Roskilde. Men det bliver
omkostningstungt. Per fortæller at SAND Vestjylland har 2 timer i et lokale i
byen, og det koster ikke alverden og et fast lokale virker måske ikke så godt,
da SAND skal dække hele det geografiske område i udvalget.
Rani fortæller at Toften ikke har sørget for at invitere beboere, da de ikke vil
åbne breve fra SAND. Men vi er velkomne til at komme og fortælle om
SAND til et onsdagsmøde. Per vil mene at forstanderen burde sørge for at
åbne post og informere beboerne. René H. Siger afsluttende at plakaten ER
hængt op på Toften.
René Nielsen vil gerne have opdateret den nationale pjece om boformer og
væresteder og spørger om han kan sende den tidligere til bestyrelsen. Det
aftales at René N sender den til René Køhn der vil sørge for at opdatere den.
René Nielsen supplerer at man kan danne sig et overblik ved at kigge på
tilbudsportalen og på Landsforeningen af Væresteders hjemmeside samt
SBH.dk. Derudover vil han også mægtig gerne modtage en liste over hvilke §
18 midler man kan søge i SAND Nordvestsjællands område ift.
ansøgningsfrister og ”veje ind”. Carsten beretter at denne opdaterede liste
allerede er sendt til Ask.
Der er ikke flere emner der skal drøftes under eventuelt og formanden takker
for et godt møde.

Referent René Nielsen
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