Generalforsamling d. 10. februar 2016,
Radikale Venstre KBH-S
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Formandens beretning til godkendelse
4. Revideret regnskab til godkendelse
5. Valg af formand
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af medlemmer og stedfortrædere til storkredsbestyrelsen, jf. § 6, stk. 2-4
8. Indstilling af delegerede til landsmødet til endelig beslutning i storkredsbestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Indstilling af bydelens repræsentanter til optagelse på kandidatlisten til kommunalvalget
11. Bydelens indstilling til vælgerforeningens kandidatudvalg af folketingskandidater i bydelens to
valgkredse
12. Valg af delegerede til regionsforsamlingen
13. Eventuel valg af lokalrådsrepræsentanter
14. Eventuel indstilling til lokaludvalg
15. Eventuelt

Referat
Ad 1. Valg af dirigent
Anders Thomsen blev valgt uden kampvalg.
Ad 2. Valg af referent og stemmetællere
Stefan Nordgaard blev valgt som referent uden kampvalg.
Følgende blev valgt som stemmetællere uden kampvalg:





Bo Jensen (formand)
Marlene Voigt
Mikkel Kjær
Kim Mandix
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Ad 3. Formandens beretning til godkendelse
Formandens beretningen var vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen og er også vedlagt dette
referat (som bilag 1). Beretningen blev fremlagt ved formand Signe Mie Jensen og herefter (og
med megen ros til formanden og bestyrelsen) enstemmigt godkendt.
Ad 4. Revideret regnskab til godkendelse
Urevideret regnskab var vedhæftet indkaldelsen til generalforsamlingen. Revideret regnskab
vedhæftes dette referat (som bilag 2).
Revideret regnskab blev fremlagt ved kasserer Stefan Nordgaard og herefter enstemmigt
godkendt.
Ad 5. Valg af formand
Signe Mie Jensen blev (efter at have fremlagt sine visioner for det kommende år) genvalgt uden
modkandidat.
Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
(Der skal mindst vælges fire og kan maksimalt vælges ti.)
Følgende blev valgt uden kampvalg:











Pierre Solberg
Bo Sørensen
Lars Berg Skovsbo
Mikkel Kjær
Casper Hedegaard
Stefan Nordgaard
Bo Jensen
Helle Fog
Mads Solgaard Nielsen
Freja Wirlander

Ad 7. Valg af medlemmer og stedfortrædere til storkredsbestyrelsen, jf. § 6, stk. 2-4
(Der kan maksimalt vælges otte medlemmer fra bydelen.)
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Signe Mie og Anders Thomsen orienterede om arbejdet i storkredsbestyrelsen. Følgende blev valgt
uden kampvalg:
Som medlemmer:
 Pierre Solberg
 Mikkel Kjær
 Lars Berg Schovsbo
 Thomas Elkjær
 Helle Fog
 Bo Jensen
 Anders Thomsen
 Casper Hedegaard
Som stedfortrædere:
 Mads Solgaard Nielsen
 Anthon Nødskov
 Freja Wirlander
Ad 8. Indstilling af delegerede til landsmødet til endelig beslutning i storkredsbestyrelsen
(Der kan maksimalt indstilles 21 delegerede fra bydelen.)
Signe Mie orienterede om landsmødet. Følgende 21 blev indstillet uden kampvalg:
Som delegerede:
 Tommy Petersen
 Le Lyby
 Christian Hendriksen
 Signe Mie Jensen
 Anthon Nødskov
 Leon Mølgaard
 Freja Wirlander
 Pierre Solberg
 Bo Sørensen
 Mikkel Kjær
 Lars Berg Schovsbo
 Thomas Elkjær
 Søren Bald
 Jeanne Jamet
 Mads Solgaard Nielsen
 Helle Fog
 Bo Jensen
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André Just Vedgren
Anders Thomsen
Casper Hedegaard
Stefan Nordgaard

Som suppleant:
 Anni Vejstrup Thomsen
Ad 9. Valg af revisor
Anna Belinda Fosdal blev genvalgt (in absentia) uden kampvalg.
Ad 10. Indstilling af bydelens repræsentanter til optagelse på kandidatlisten til kommunalvalget
(Der kan maksimalt indstilles tre kandidater fra bydelen.)
Tommy Petersen og André Just Vedgren havde på forhånd meddelt deres ønske om at blive
indstillet som kandidater til valg til Borgerrepræsentationen. De fik hver tre minutter til at
præsentere sig selv og deres visioner/program, hvorefter de svarede på spørgsmål fra salen.
Tommy Petersen og André Just Vedgren blev indstillet uden kampvalg.
Ad 11. Bydelens indstilling til vælgerforeningens kandidatudvalg af folketingskandidater i
bydelens to valgkredse
(Der kan maksimalt indstilles to kandidater, én til Amager Øst og én til Amager Vest. Vinderen af et
kampvalg får mulighed for at vælge den kreds, vedkommende ønsker at blive opstillet i, mens
nummer to får tildelt den anden kreds.)
Casper Hedegaard, Lars Berg Schovsbo og Sophie Danneris havde på forhånd meddelt deres ønske
om at blive indstillet som kandidater. De fik hver tre minutter til at præsentere sig selv og deres
visioner/program, hvorefter de svarede på spørgsmål fra salen.
Der blev afholdt kampvalg ved skriftlig afstemning med følgende resultat:
Hver stemmeberettigede kunne tildele kandidaterne hhv. 2, 1 og 0 points. Der blev afgivet 30
stemmesedler, der alle var gyldige. Pointfordelingen blev som følger:




Casper Hedegaard:
Lars Berg Schovsbo:
Sophie Danneris:

26 points
35 points
29 points
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Lars Berg Schovsbo blev således valgt som nummer ét og valgte (d. 11. Februar 2016) Amager Vest
kreds. Sophie Danneris blev valgt som nummer to og blev tildelt Amager Øst kreds.
Ad 12. Valg af delegerede til regionsforsamlingen
Søren Bald orienterede om regionsforsamlingen. Følgende blev valgt uden kampvalg:
 Jeanne Jamet
 Freja Wirlander
Ad 13. Eventuel valg af lokalrådsrepræsentanter
Søren Bald orienterede om arbejdet i Islands Brygge lokalråd. Lokalrådet har ikke længere politiske
repræsentanter, hvorfor punktet udgår.
Ad 14. Eventuel indstilling til lokaludvalg
Lokaludvalg Amager Vest.
Følgende blev valgt uden kampvalg:
Medlem:
 Lars Rimfelt
1.suppleant:
 Mikkel Kjær
2. suppleant
 Søren Bald
Lokaludvalg Amager Øst.
Følgende blev valgt uden kampvalg
Medlem:
 Lars Berg Schovsbo
1. suppleant:
 Stefan Nordgaard
2. suppleant:
 Bo Jensen
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Ad 15. Eventuelt
Ingen bemærkninger.
Bilag:

Formandsberetning
v/ Signe Mie Jensen
Sidste år genopstillede som formand jeg med ambitionen om, at vi skal være en lystbaseret bydel,
der - udover det vedtægtsbestemte - laver aktiviteter ud fra, hvad vi i bestyrelsen har lyst til at
lave og hvad medlemmer har lyst til. Samtidig skal vores bydel være et gateway drug til resten
Radikale Venstre. Jeg ser mig selv som en facilitator for, hvordan folk, mest lokalt, ønsker at deres
politiske engagement skal komme til udtryk. Det synes jeg, vi er lykkedes ret godt med.

Bestyrelsens arbejde
Jeg har lagt væk på, at vi i bestyrelsen og til medlemsmøder ikke bare mødes og beslutter ting. Vi
hygger os og lærer hinanden at kende – så ved jeg også bedre, hvad folk har lyst til at bidrage med.
Jeg har været beriget med en bestyrelse, der både kan tænke de store tanker og bidrage til gode
debatter – men som samtidig kan lave et godt stykke praktisk rugsbrødsarbejde. Kombination af
politisk engagement og viljen til at tage fat har kastet en del aktivitet af sig og givet anledning til
stor ros fra resten vælgerforeningen. Derfor er vi også blevet bedt om at være værter for
vælgerforeningens årsmøde d. 16. april 2016.

Folketingsvalg
Vi havde en del midler på kistebunden i starten af året, så vi gav hver kandidat 10.000 at lave
kampagne for. Derudover lavede vi en konsistent indsats med morgenkaffeuddeling, hvor vi delte
kaffe ud, primært ved Amagerbro station, både med og uden vores kandidater, men altid med
deres valgmateriale. Derudover brugte vi vores facebookside til at dele de events og indlæg,
kandidaterne og deres frivillige lavede under valget.

Aktiviteter
Vores aktiviteter tager både udgangspunkt i vores gode indblik i det lokalpolitiske – medlemmer af
bestyrelsen sidder i lokaludvalgene og det giver det gode indblik – samt interesser for forskellige
områder af national og international politisk karakter, kombineret med det sociale.
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I dette foreningsår har vi lavet 14 (!) aktiviteter – eks. generalforsamlinger – og været
fødselshjælper ved et yderligere. Det har været en blanding af medlemsarrangementer med
forskellige temaer, åbne bestyrelsesmøder med et twist og morgenkaffeuddelinger op til
folketingsvalget. Eksempler;
 Årets der gak med Marianne Jelved (og gløgg)
 Quizz Night med Martin Lidegaard
 Picnic til RV’s landsmøde
 Resolutions- og hyggeaften
 Meet n’ grill
 Deltagelse i Ørestads Grundlovsfest
 Debatmøde: Bedre oplysning om borgerudgifter
Dem der ønsker at se alle tidligere begivenheder på Facebook.
Opbakningen til arrangementerne har været varierende, lige fra småt til overvældende. Og det har
jeg det helt fint med, for det betyder, at vi eksperimenterer og det er lærerigt. Blandt andet har vi
lært, at et spændende emne eller person kombineret med en uformel, social setting som regel er
en succes, samt at kaffeuddeling er en mindre ad hoc opgave, som let kan spredes på flere
bestyrelsesmedlemmer fra gang til gang eller andre frivillige og som alle nyder.

Regnskab 2015 for Det Radikale Venstre København S
Regnskab for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015
Arbejdernes Landsbank, kontonummer 5321-0247014
Kasserer: Stefan Nordgaard

Resultat
Indtægter
Begivenhed
Tilskud fra Vælgerforeningen
Tilskud fra Vælgerforeningen, regulering
Rente
Total
Udgifter
Begivenhed
Valgkamp, S. Danneris
Valgkamp, A. J. Vedgren

Beløb
7.260,00
kr
150,00
kr
5,14
kr
7.415,14
kr

Beløb
10.000,00
kr
10.000,00
kr
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Papkrus, morgenuddeling, d. Xx. april
2015

500,00
kr

Glögg m. Jelved, d. 4. dec. 2015

kr

Gebyrer, bank

kr

432,55
107,00
21.039,55
Total

kr

Resultat 2015

- 13.624,41
kr

Balance
Primobalance 2015
Aktiver
34.757,87 kr

34.757,87 kr Bank

Passiver
25.637,60 kr Egenkapital
9.120,27
Årets
kr
resultat
34.757,87 kr

Ultimobalance 2015
Aktiver
21.133,46
kr

Passiver
34.757,87 kr Egenkapital
Årets
- 13.624,41 kr resultat

21.133,46
kr

Bank

21.133,46 kr

Bankbevægelser 2015
Dato
01-012015
06-012015
16-012015
09-022015
22-042015

Begivenhed
Beholdning primo 2015

Saldo
34.757,87 kr

Bevægelser

Valgkamp, A. J. Vedgren

29.789,12 kr

Tilskud fra vælgerforening,
regulering
Valgkamp, S. Danneris

29.939,12 kr
19.939,12 kr

-

10.000,00 kr

Papkrus, morgenuddeling, d. Xx.
april 2015

19.439,12 kr

-

500,00 kr

-

4.968,75 kr
150,00 kr

9

01-062015
25-062015
07-122015
30-122015
30-122015
30-122015

Valgkamp, A. J. Vedgren

14.407,87 kr

Tilskud fra vælgerforening

21.667,87 kr

Glögg m. Jelved, d. 4. dec. 2015

21.235,32 kr

-

432,55 kr

Gebyr, bank

21.133,32 kr

-

102,00 kr

Gebyr, bank

21.128,32 kr

-

5,00 kr

Rente

21.133,46 kr

Beholdning ultimo 2015

21.133,46 kr

Årets resultat

- 13.624,41 kr

-

5.031,25 kr
7.260,00 kr

5,14 kr

