Generalforsamling i SAND d.25. marts 2008
Deltagere: 43 i alt, 35 stemmeberettigede.
Ewald Pohle byder velkommen på bestyrelsens vegne. Han fortæller, at da Torben Høecke er
ukampdygtig, har han fået til opgave at formidle bestyrelsens beretning.
1. Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen indstiller Peder Larsen fra St. Dannesbo som dirigent og Trine Fabricius som referent.
Der er ingen indvendinger. Peder takker for valget og vil som vanligt prøve at føre os stille og roligt
igennem. Peder erklærer generalforsamlingen for lovligt varslet.
2. Valg af stemmetællere
Bestyrelsen foreslår de bestyrelsesmedlemmer, der sidste år blev valgt for 2 år: Jørgen Jensen,
Johnna Erichsen, Leif El og Kristian Geisler.
Der er ingen indvendinger.
3. Bestyrelsens beretning v. næstformand og fungerende formand ewald Pohle
Beretningen vedlægges som bilag til referatet her.
Der er ingen kommentarer til bestyrelsesberetningen, og den godkendes.
4. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget v. kasserer Jørgen Jensen
Det er første gang i min tid som kasserer, at jeg har stået med sådan en årsrapport som vi står med i
år. Det forpligter også, når man har så mange penge, at få lavet det ordentligt.
Vi har alle modtaget årsrapporten, og der er derfor ikke grund til at gå i detaljer.
Jørgen gennemgår resultatopgørelsen. Der er overført 72.704 kr. til dette år.
Årsbudgettet gennemgås.
Steen Søderquist spørger: Hvorfor de periodiserede bidrag er opført som gæld? Han mener at det
betyder at vi skylder nogen noget, og han vil gerne vide hvad vi har lånt de penge til.
Ask meddelelser at det er revisorens valg og forklarer at vi i alt har 2 bevillinger som ikke følger
vores regnskabsår, som også er kalenderåret.
Poul Jeppe Hagde uddyber, at denne fremgangsmåde ikke betyder at vi har gæld. Det er blot et
udtryk for, at vi har forpligtet os til at bruge disse bidrag til noget bestemt. Han minder os også om,
at dirigenten skal huske at underskrive regnskabet. Ask fortæller, at der er et specielt eksemplar,
hvor dirigenten underskriver, og at det er medbragt.
Regnskab og budget godkendes.

5. Fremlæggelse af arbejdsgruppernes arbejde
Der er 4 arbejdsgrupper. Formanden for hver gruppe aflægger kort beretning om, hvad
arbejdsgruppen har lavet siden sidste GF.
Skæve Huse (René Holmgren): Det har kørt lidt på bedste vis de sidste 3-4 måneder, efter Torben
Høecke forlod gruppen.
Vi har været en tur i Aalborg, hvor vi så alternative boliger: Skurbyen, hvor der bor svage
mennesker med social vicevært 24 timer i døgnet; opgangsfællesskaber med social vicevært i
dagtimerne, og så er vi ved at arrangere en rundtur i København. Der er også planer om at lave en
temadag i stil med den kvindegruppen holdt sidste sommer.
Vi vil også gerne lave en rapport der siger noget om, hvordan vi mener skæve boliger skal se ud.
Kursusudvalget (Ask Svejstrup): Kursusudvalget har altid været der. Det er os der laver
tillidsmandskurser, temadagene, lovgivningskursus m.v. I år har vi lavet det lidt anderledes end vi
plejer. For det første har vi laver bisidderkurserne, som er over nu. Det næste bliver temadagene i
april og dernæst tillidsmandskurset. Her har vi pillet lovgivningsstoffet ud, så der både er
tillidsmandskursus i foråret og i efteråret med 3 uger til en måned mellem de to kursusgange, så vi
kan holde folk til ilden. Nu må vi se, hvordan det går.
Lovgivningskurset ligger vi så i august, så folk fra begge kursusrækker kan deltage på det. Vi har
også snakket om at lave et i november/december, hvis der er interesse for det.
To af medlemmerne er faldet fra. Hvis nogle af jer har interesse i at deltage i denne eller en anden
arbejdsgruppe, så sig til. Vi tager det op på næste bestyrelsesmøde.
Er der emner I synes SAND skal holde kurser i, så sig det til kursusudvalget, så kigger vi på det.
Det var sådan bisidderkurserne blev til.
Den internationale gruppe (Ask Svejstrup): Denne arbejdsgruppe har også kørt mange år, men den
laver ikke så meget. Nu har vi holdt et møde, hvor vi lagde linierne for gruppens arbejde.
Der er en fattigdomskonference hvert år, hvor 2 fra SAND og 3 fra Kofoeds Skole deltager. Vi er
også medlem af FEANTSA. De holder også nogle konferencer, som Ask og skiftende partnere har
deltaget i.
Vi vil gerne drage erfaringer andre steder fra, og vi starter med at tage ud i Norden, da de ligner os
mest, og deres erfaringer derfor kan være direkte overførbare til Danmark.
Kvindegruppen (Birthe Poulsen): Gruppen har holdt en del møder, og for knap et år siden havde vi
en god temadag med spændende workshops. Alle de plancher vi lavede, kan I finde på
hjemmesiden.
Vi vil fortsætte og er i gang med at lave en rejserunde. Vi startede med Stormly, som kun er for
kvinder. Vi har været på Østervang, hvor man i hvert fald ikke havde gjort sig nogen tanker om at
være kvinde og hjemløs. I næste uge skal vi på Lærkehøj på Frederiksberg. Og sådan vil vi gerne
rundt i landet og se forskellige måder at håndtere kvinder og hjemløshed på. Vi vil forsøge at
besøge så mange som muligt, og så vil vi lave en temadag igen til sommer.
Det er en åben gruppe, vi er relativt mange, og vi har også 2 mænd med. Der er stadigvæk plads til
flere.
Peder opfordrer alle til at overveje at melde sig til arbejdsgrupperne.

6. Fastlæggelse af medlemsbidrag
Ingen har indvendinger mod at bestyrelsen igen i år foreslår, at SANDudvalgene ikke skal betale
kontingent.
7. Behandling af indkomne spørgsmål
Der er ikke kommet nogen forslag, bortset fra en rygepause.
8. Valg af formand
Torben Høecke genopstiller ikke. Ewald Pohle er derimod indstillet.
Der er ikke andre, som opstiller.
Ewald fortæller, at han har overvejet det nøje, da han mener det er et stort ansvar. Han ser frem til
arbejdet og vil gøre sit bedste og forsøge at løse opgaven så godt han kan.
Ewald vælges som formand.
9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Der skal vælges 4 personer for 2 år og 4 suppleanter for 1 år. Alle opstillede bliver valgt ind. Det er
alene et spørgsmål om de skal sidde 1 eller 2 år.
Da Ewald netop er valgt som formand, kan alle afgive 7 stemmer.
Carsten foreslår at vi kun afgiver 4 stemmer (i stedet for 6), og resten så bliver suppleanter.
Erik Hansen er ikke til stede, og da man ikke kan stille op ved fuldmagt, kan der ikke stemmes på
Erik.
Konklusionen bliver at alle kan sætte 6 krydser.
Kandidaterne præsenterer sig selv:
Torben Christiansen stiller op for SAND Nord. Han er pensionist og har tid til opgaven.
Per Kragh stiller op for SAND Midtvest og har også masser af tid
Bjarne Rasmussen som stiller op for SAND Sydvestjylland er også førtidspensionist.
Rene Holmgren stiller op for Vestsjælland og vil gøre så meget han overhovedet kan for at fremme
vores sag.
Stig Badentorph stiller op for SAND Hovedstaden. Han er ikke pensionist med fritstillet for at
deltage i arbejdsmarkedets fornøjelser.
Steen Søderquist stiller op for SAND Hovedstaden. Han er på vej på pension og har derfor også
masser af tid.
Resultat af afstemningen:
Per Kragh:20 – 2 år
René Holmgren:20 – 2 år
Stig Badentorph:20 – 2 år
Torben Christiansen:16 – 2 år
Bjarne Rasmussen:11 – 1 år (1. suppleant.)
Steen Søderquist:10 – 1 år (2. suppleant.)

10. Valg af ekstern registreret revisor eller statsautoriseret revisor
Ask fortæller, at sidste år blev Deloitte valgt, men efter vores kontaktperson fik andet arbejde,
reagerede de ikke på vores henvendelser.
Ask fik anbefalet Baagø - Schou, som gav os en lige så god handel som Deloitte. Dem har vi nu
haft i trekvart år.
Ask anbefaler, at vi beholder vores nuværende revisor
Martin søndergård spørger til erfaringerne med den nuværende revisor.
Ask fortæller at han har gode erfaringer, og at det er et godt samarbejde.
Vi beslutter at beholde den nuværende revisor.
11. Eventuelt
Leif El spørger til, hvordan vi kan have 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, når Ewald også er valgt
for 2 år. Ask fortæller at bestyrelsesformanden ikke tæller med i de 4 bestyrelsesmedlemmer, der
vælges for 2 år.
Stig fortæller, at deltagerne fra bisidderkurset har oprettet et diskussionsforum på Groupcare. Hvis
der er nogle, som har været på kurset ikke er registreret endnu, kan de henvende sig til Stig.
Peder Larsen konkluderer, at der ikke er flere der ønsker at fremføre noget på generalforsamlingen.
Han takker for vores selskab, den gode ro og orden, og erklærer generalforsamlingen for slut.

