Generalforsamling i Østerbro bydelsforening, Hovedstadens Radikale
Venstre, 4. marts 2014
Beslutningsreferat

1. Valg af dirigent
Arne Vierø blev valgt.

2. Valg af referent og stemmetællere
Bo Nissen Knudsen blev valgt som referent.

3. Formandens beretning
Formand Mads Friis Thomsen gjorde rede for det forgangne foreningsår, herunder for hvordan
Peter Johannes Larsen efter eget ønske trådte tilbage som formand undervejs, og hvordan Mads
overtog i oktober, kort før kommunalvalgkampen.
Medlemsstatus: 248 medlemmer i Østerbro bydel.
Spørgsmålet om bydelsforeningernes fremtid og plads i vælgerforeningens struktur blev diskuteret.
Der var almindelig opbakning til at sætte en diskussion i gang på vælgerforeningsniveau, men ikke
til at de skal nedlægges med så kort varsel som processen op til vedtægtsgeneralforsamlingen 25.
marts lægger op til.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

4. Regnskab 2013
Arne Vierø fremlagde regnskabet. Det samlede underskud blev på 2.767,76 kr., hvilket var som
forventet i et år med kommunalvalg. Kassebeholdningen er på 11.001,97 kr.
Regnskabet blev godkendt.

5. Valg af formand (som også bliver medlem af vælgerforeningens
hovedbestyrelse)
Mads Friis Thomsen blev enstemmigt valgt.

6. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, mindst 4 og højst 10
Valgt som medlemmer
• Arne Vierø
• Lartey Lawson
• Christian Hastrup
• Søs Haugaard
• Casper Thaarup
• Andreas Moesgaard Christiansen

Valgt som suppleant
• Kasper Tingkær
Bestyrelsen blev bemyndiget til at indsupplere ekstra bestyrelsesmedlemmer op til det maksimale
antal på 10.

7. Valg af medlemmer til vælgerforeningens hovedbestyrelse
Valgt som medlemmer:
• Mette Annelie Rasmussen
• Charlotte Burgess
• Lartey Lawson
• Søs Haugaard
• Bo Nissen Knudsen
• Arne Vierø
Valgt som suppleanter:
1. Helle Thorup
2. Kasper Tingkær
3. Morten Christiansen
4. Jacob Avlund

8. Valg af delegerede til landsmødet og regionsforsamlingen
Regionsforsamlingen:
1. Mads Friis Thomsen
2. Kasper Tingkær
3. Lartey Lawson
4. Casper Thaarup
Bydelsbestyrelsen blev bemyndiget til at indsupplere.
Landsmødet 20.-21. september:
1. Hanne Frøyr
2. Lartey Lawson
3. Mette Annelie Rasmussen
4. Charlotte Burgess
5. Søs Haugaard
6. Helle Thorup
7. Kasper Tingkær
8. Jacob Avlund
9. Bo Nissen Knudsen
10. Mads Friis Thomsen
Bydelsbestyrelsen blev bemyndiget til at indsupplere.

9. Valg af revisor
Poul Anker Petersen blev genvalgt.

10. Indstilling af bydelsforeningens repræsentant(er) til optagelse på
kandidatlisten til kommunalvalge
Forsamlingen valgte ikke at foretage en indstilling, da det ikke er aktuelt i 2014.

11. Indstilling af Østerbros folketingskandidat
Pernille Boye Koch stillede op og blev efter sit kandidatoplæg indstillet uden modkandidater.
Der var spørgsmål og kommentarer fra forsamlingen til emner som offentlighedsloven, folkeskolen,
kampagner, partidisciplin, politikerlede, tillidskrise og "nødvendighedens politik".

12. Beretninger
Fra Østerbro lokalråd
Mads Friis Thomsen fortalte kort at rådets arbejde foregår ganske organiseret for tiden, og
opfordrede til at henvende sig hvis man vil vide mere.
Fra Østerbro lokaludvalg
Repræsentanten Lartey Lawson) var ikke til stede.

13. Beslutning om fortsat medlemskab af Østerbro lokalråd
Generalforsamlingen valgte, at fortsætte medlemskabet.

14. Valg af repræsentant til Østerbro lokalråd
Generalforsamlingen valgte fortsat at lade sig repræsentere af Torben Bronté.

15. Eventuelt
Mette Annelie Rasmussen fortalte om sit valg til Borgerrepræsentationen, sit medlemskab af
Teknik- og Miljøudvalget og den radikale gruppes arbejde, herunder med den store 4-årige
kommuneplan for København.
Der blev vendt kommunalpolitiske emner som metroen, Melodi Grand Prix, implementering af
folkeskolereformen, parkering, deltagelse på hovedbestyrelsesmøder og udnyttelse af baglandet.
Ved den generelle debat blev aldersbestemte ydelser diskuteret, såvel som bydelsforeningens
planer for valgkampen til Europa-Parlamentet – og øvrige visioner for hvad bydelsforeningerne kan
bruges til.

