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1. Valg af dirigent og referent:
Bestyrelsen foreslår Peder Larsen som dirigent og Sofie Bay-Petersen som referent. De vælges.
Peder lagde ud med at erklære generalforsamlingen for lovligt indkaldt.
2. Valg af stemmetællere
Bestyrelsen foreslår Ole Skou, Pia Nedergaard, Ewald Pohle som stemmetællere, da ingen af disse
kan vælges til bestyrelsen. De vælges som stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning ved fungerende formand, Leif Jensen
Beretningen kan læses i et særskilt dokument.
Peder havde et par kommentarer at knytte til beretningen. Han sagde, at det var vigtigt at holde
øje med, at lovgivningen bliver overholdt, når det kommer til det, folk har ret til med hensyn til
hjælp og støtte. Kommunerne kører meget det forskelligt og der er ikke nogle til at råbe op for folk.
Så der må SAND gå ind og støtte. Ellers er der desværre en del, der kan komme i klemme.
4. Aflæggelse af regnskab og budget
Kasseren er ikke til stede. Ask fremlægger derfor regnskab og budget.
Overordnet ser det rigtig positivt ud.
- Se regnskab i særskilt dokument.
Stigning i personale udgifter: Der har været en fyring, samt udbetaling af overarbejde. Det forklarer
den større udgift.
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Vi får 3,6 mill. om året i driftsbevilling. Oven i dette, har vi fået penge til andre projekter, fx 250.000
til Borgermøder i København.
Vi har fået 268.000 til Netværksrådslagning .
Kvindenetværket er også et særskilt projekt, ligesom Bindeks.
Kommentarer og spørgsmål til regnskabet:
Hvor mange ansatte er der i sekretariatet? Hvorfor bruges der så mange penge til løn?
Der er ml. 5 – 6 ansatte i sekretariatet og de lønnes iht. gældende regler.
En synes generelt, at der bruges for mange penge på løn – når man kigger på sådanne regnskaber,
fylder lønningerne altid rigtig meget.
Det er et spørgsmål om arbejdsmarkedsmekanismer, om overenskomster og andet. Det handler
om de ansattes faglige og uddannelsesmæssige baggrund.
De bemærkes, at jo mere løn, der går ud af døren, jo mindre kan man hjælpe de hjemløse. Sådan
hænger det dog ikke nødvendigvis sammen. Pengene kommer fra forskellige kasser – der er en del
af vores bevilling, der skal bruges på drift og herunder lønninger. Vi kan ikke bruge dem på andet –
fx hjælpearbejde eller kurser.
Hvorfor skal SAND have ansatte? Kan arbejdet ikke løftes udelukkende af frivillige?
Det er vigtigt at sikre kontinuitet og at der er nogle, der kan hjælpe projekter på vej. I tidernes
morgen var det en styrelse under ministeriet, der stod for det, men nu har man fra ministeriets side
valgt at lægge det ud til ansatte. Dette er en fordel for brugerne - en måde at få mere indflydelse
på, end da funktionerne lå under ministeriet.
Det er meget abstrakt, det arbejde vi laver. Man kan ikke måle helt konkret, at vi redder så og så
mange for de penge vi får.
Peder lukkede diskussionen med at opfordre til, at man møder op i sit lokale udvalg og giver sin
stemme til kende. På den måde kan man bringe emner i spil, der så kan blive løftet på
bestyrelsesniveau.
Regnskabet godkendes.
Fremlæggelse af budget
Budgettet er lavet på baggrund af de penge vi brugte i 2012 – så det er stort set det samme.
Se budget i særskilt dokument
Budgettet godkendes.
5. Fremlæggelse af arbejdsgrupperne
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Kursusgruppen: Arbejder med at planlægge de kurser, SAND holder i løbet af året.
Se kursuskalender – bag på SANDsiger og på hjemmesiden.
Årets temadage ligger d. 24. – 25.4. i Vejle
Kursusgruppen brygger herudover på en temadag om det nye Udbetaling Danmark.
International gruppe: Gruppen er skrumpet kraftigt ind her det sidste år. Vi har deltaget i de
konferencer, der er i udlandet. Hvert år er vi i Bruxelles til PEP, vi har været i Barcelona til HOPE
møde, hvor Leif blev valgt ind som kasserer i HOPE (europæisk netværk for hjemløse) og har lige
været i Galway. Martin fra gruppen har været i Rom.
Kommunikation: Har ikke mødtes så hyppigt i det forløbne år. Et stående udvalg der løfter
konkrete opgaver fx Tour de hjemløs og at lave forskellige pjecer til SAND.
Ungegruppen: Har både til formål at tiltrække unge i gruppen, men også at få defineret hvilke
problemer og behov, man har som ung hjemløs.
Har et projekt sammen med Rådet for Socialt Udsatte der også er ved at klarlægge
ungeproblematikken. Mediemæssigt er det også et emne, med stort fokus på – gruppen får ofte
henvendelser fra journalister.
Kvindenetværk og kvindegruppe:
Kvindegruppen er nedlagt. Den havde til formål at skabe et netværk fra hjemløse kvinder. De
erfaringer, som kvindenettet nu gør sig vil vi fra sekretariatet sørge for at løfte.
Netværkene: Sjælland/Kbh.: Vi holder Madklub hver mandag i SANDs sekretariat, vi har også
forskellige aktiviteter – bowling og museumsbesøg. Arbejder på at få en kosmetolog ud til noget
make-up. Til madklubben laver vi også forskellige kreative sysler.
Fyn: Vi har en plan om at komme rundt på de forskellige herberger for at få flere med. Har lige
været på Overmarksgården og fik fat i nogle nye kvinder der. Men vi tager altså også ud og hygger
os og laver forskellige aktiviteter.
D. 8/4 mødes netværk fra hele landet til hygge og madlavning i hos SAND i Kbh.
6. Fastsættelse af medlemsbidrag
Bestyrelsen foreslår at SAND udvalgene ikke betaler kontingent – det vedtages.
7. Behandling af indkomne forslag: Ingen indkomne forslag
8. Valg af formand:
Der er 46 stemmeberettigede. Der skal vælges en formand for 2 år.
Der er to opstillede – Per Kragh, SAND Trekanten og Frederik Falkengaard, SAND Storstrøm.
Præsentation af formandskandidaterne:
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Per Kragh, SAND Trekanten: Kommer fra Vejle, er formand i SAND Trekanten. Har været med i
SAND siden 2005. I morgen er det et år siden jeg trådte tilbage fra SANDs bestyrelse pga. jeg skulle
lægge mine kræfter i at få et nødherberg og et natherberg op og stå i Vejle. Det har vi fået nu. Så nu
har jeg tid og kræfter til at gå ind i SAND igen.
Frederik Falkengaard, SAND Storstrøm: Jeg er kasserer i SAND Storstrøm. Jeg har været med i
SAND i to år nu. Jeg er god til at tænke kreativt og ud af boksen.
Der var 46 stemmeberttigede til stede:
Frederik Falkengaard 8 stemmer
Per Kragh 31 stemmer
7 blanke.
Per Kragh er ny formand.
9. Valg til bestyrelsen
Jens Dorow og Peter Marqvard er ikke mødt op og der kan ikke stemmes på dem.
Bestyrelsen skal være forholdsmæssigt bredt repræsenteret set i forhold til hele landet.
Bestyrelsen har givet dispensation til at HP kan stille op, selvom han ikke pt. er bosiddende i sin
hjemkommune. Han er retur til hjemkommunen om tre uger.
Præsentationsrunde:
Leif Jensen, SAND Midtvest. Har siddet i SANDs bestyrelse i 4 år.
Hans Peter Jørgensen, SAND Møltrup: Deltager aktivt i SAND, både arbejdet og kurser.
Helle Due, SAND Nordvestsjælland: Er kasserer og næstformand, har siddet i SANDs bestyrelse det
seneste år.
Steen Rosenquist, SAND Hovedstaden, Næstformand i SAND udvlaget, formand for SVID, vil meget
gerne med i bestyrelsen.
Ole Svendsen, SAND Hovedstaden: Har været med i SAND i 12 år siden den spæde start. Er kasserer
i SAND Hovedstaden. Har ikke før været med i bestyrelsen, da der var så meget i det lokale udvalg.
NU kører det imidlertid, så nu er det tid til at prøve kræfter i bestyrelsen.
Betina Sørensen, SAND Trekanten: er kasserer, har været med til at starte herberget op i Vejle.
Stadig frivillig i herberget. Er også frivillig i vores Clean-Café i Vejle, hvor jeg er formand for
brugerrådet.
Harald Gjersøe, SAND Nord: Formand i SAND Nord, med til at starte den sociale café Hjerterummet
op i Ålborg.
Frederik Falkengaard, SAND Storstrøm; Brug for nye unge kræfter i bestyrelsen, vil gerne give den
en skalle
Kurt G. Andersen, SAND Storstrøm: Har været med til at løbe SAND Storstrøm i gang igen. Vil gerne
gøre et stykke arbejde i bestyrelsen.
Afstemningsresultat:
Leif Jensen - vælges for 2 år
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Frederik Falkengård – vælges for 2 år
Ole Svendsen – vælges for 2 år
Hans Peter Jørgensen – vælges for 2 år
Harald Gjersøe – vælges for 1 år
Betina Sørensen - 1. suppleant
Helle K. Due - 2. suppleant
Steen Rosenquist - 3. suppleant
Kurt G. Andersen - 4. suppleant
Tillykke med valget!
10. Valg af revisor: Bestyrelsen anbefaler at vi genvælger Arne Sørensen fra Buus/Jensen
Han genvælges.
11. Evt.
SAND står til at arve nogle penge. Ask opfordrer generalforsamlingen til at overveje hvad de penge
skal bruges til. Revisoren vil gerne have, at vi har så mange penge på kistebunden, at vi kan opfylde
vores kontraktlige forpligtelser, hvis vi nedlagde foreningen i morgen. Dvs. at vi skal have råd til at
betale nogle måneders husleje, betale de ansatte løn i opsigelsesperioden osv.
Vi skal noget mere ud på gader, stræder og væresteder. Kom ud i kanten – og lad være med at
forvente at folk kommer til jer.
Peder sluttede med at sige, at der er rigtig meget brug for SAND og for alle jer med jeres gode
erfaringer og kompetencer.
I skal samle jer og marchere i takt! Det giver styrke. SAND skal være en stærk organisation til glæde
for jer, der er her og for alle dem der har brug for SAND.
Tak for valget som dirigent – jeg stiller også gerne mit kandidatur til rådighed næste år.
Tak for i år – og tak for en god generalforsamling.

26.3.13
/Sofie Bay-Petersen
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