radikale venstre på frederiksberg
Referat af Ordinær Generalforsamling 2014
i Radikale Venstre på Frederiksberg
Afholdt tirsdag 11. marts 2014, kl. 19:00 - 22:00
i ”Metronomen” Godthåbsvej 33, 2000

Referent: Mogens Post
Formanden for Radikale Venstre på Frederiksberg, Jens-Christian Poulsen, bød foreningens
medlemmer velkommen til kommuneforeningens ordinære generalforsamling.
Morten Østegaard fortalte om situationen i regeringen efter, at SF var trådt ud, og om de
udfordringer, regeringen står med, og ikke mindst om de udfordringer, han selv står med som
nyudnævnt skatteminister.
Da Viceborgmester Morten Jung fik ordet fortalte han om situationen i kommunalbestyrelsen
efter kommunalvalget, og om det gode samarbejde, der var blevet etableret mellem de to radikale
medlemmer af kommunalbestyrelsen. De mødes hver mandag kl. 16, og alle medlemmer er
velkomne til at møde op og få en snak med de to kommunalbestyrelsesmedlemmer.
Herefter fik Lone Loklindt, formand for Folketingets Miljøudvalg, ordet. Hun redegjorde for
Folketingets bæredygtighedsstrategi, som står for at blive lanceret inden for kort tid.
Som den sidste inden pausen fik Karsten Lauritsen ordet. Under overskriften ”Det er fantastisk”
berettede han om, hvordan det var at arbejde som nyvalgt i kommunalpolitik, og redegjorde bl.a.
for den politiske virkelighed, han oplevede i jobbet.
Næste punkt på programmet var afholdelse af den egentlige generalforsamling i henhold til
foreningens vedtægter § 5.
1. Valg af dirigent.
a. Bestyrelsen indstiller: Morten Kollerup.
i. Morten Kollerup blev valgt. Det blev konstateret, at generalforsamlingen var
indkaldt rettidigt og lovlig.
2. Valg af referent og stemmetællere
a. Mogens Post blev valgt til referent. David Munis Zepernick blev valgt som formand
for stemmetællerne. Jeppe Juul, Ruben Kidde og Steffen Westergård Andersen blev
valgt som stemmetællere.
3. Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse.
a. Formanden forelagde og uddybede kort den udsendte skriftlige beretning.
Beretningen blev godkendt.
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4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
a. Anne Eskildsen fremlagde regnskab og budget. Regnskab og budget blev godkendt.
5. Fastsættelse af kontingent.
a. Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på 350 kr. Det blev vedtaget.
6. Behandling af indkomne forslag.
a. Der var ikke indkommet forslag, hvorfor punktet udgik.
7. Valg af formand.
a. Jens-Christian Poulsen meddelte, at han genopstillede, og da der ikke var andre
kandidater til formandsposten, blev han valgt med akklamation.
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, mindst 3 højst 10.
Følgende stillede op: Anne Eskildsen, David Munis Zepernick, Elisabeth Thieden, Erik
Larsen, Gudny Eysturoy, Hanna Reiband, Mogens Post, Ruben Kidde, Thomas Baark og Leo
Nørgaard Kristensen. Alle blev valgt.
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
a. Svend Windahl genopstillede som revisor og blev valgt. Boye Haure opstillede som
suppleant og blev valgt.
10. Valg af medlemmer og stedfortrædere til Vælgerforeningens hovedbestyrelse, jf.
vælgerforeningens vedtægter § 6 stk. 2-4.
a. Følgende stillede op: Anne Eskildsen, Boye Haure, David Munis Zepernick, Elisabeth
Thieden, Erik Larsen, Gudny Eysturoy, Jacob Dahl Rendtorff, Ruben Kidde, Thomas
Baark. Alle blev valgt. Formand Jens-Christian Poulsen er ydeligere automatisk
medlem.
b. Som stedfortrædere blev valgt: Hanna Reiband og Mogens Post
11. Evt. valg af delegerede til Landsforbundets landsmøde.
a. Følgende stillede op: Ann Vilhelmsen, Bo Thisted Simonsen, Elisabeth Thieden,
Hanna Reiband, Herluf Thieden, Jacob Dahl Rendtorff, Jeppe Juul, Karsten Lauritsen,
Lone Loklindt, Morten Jung, Poul Noer, Steffen Westergård Andersen, Thomas
Baark og Jens-Christian. Alle blev valgt.
12. Evt. valg af delegerede til Regionsforsamlingen.
a. Følgende stillede op: Boye Haure, Elisabeth Thieden, Hanna Reiband og Herluf
Thieden. Alle blev valgt.
13. Beslutning om hvorvidt kommuneforeningen selv vil opstille folketingskandidater.
a. Formanden foreslog samme procedure, som hidtil: at kommuneforeningen indstiller
kandidater til 10. og 11. kreds, som så vælges på Hovedstadens Radikale
Vælgerforenings generalforsamling. Det blev vedtaget.
14. Kommuneforeningens indstilling til kandidatudvalget vedrørende de kandidater som
ønskes opstillet til folketingsvalg i kommuneforeningens valgkredse.
a. Lone Loklindt opstiller til 10. kreds og Karsten Lauritsen opstiller til 11. kreds. Begge
opstillede uden modkandidater og blev valgt.
15. Eventuelt.
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Formanden takkede for genvalg og for en god generalforsamling.
Det sidste punkt på aftenens program lød:
Afstemning hvor vælgerforeningen blandt 30 af bestyrelsen valgte politikpunkter udvælger 10
politiske fokusområder, som foreningen ønsker Morten Jung og Karsten Lauritsen har særlig fokus
på i det kommende år.
Formanden fremlagde forslaget, men et medlem gav udtryk for, at det ikke var passende på det
sene tidspunkt at foretage en afstemning uden debat. Efter en kort debat trak formanden
forslaget, og det blev besluttet at indkalde til et medlemsmøde, hvor fokusområderne kan blive
behandlet.

