Referat
Generalforsamling  i  Hovedstadens  Radikale  Venstres  vælgerforening  Nørrebro/Utterslev  
Tid:  Onsdag  12.  marts  2014  
Sted:  K20,  Kronprinsessegade  20,    København  K,  Danmark

1.  Valg  af  dirigent:  Simon  Astrup.  Det  konstateres,  at  der  er  mødt  19  stemmeberettigede  
medlemmer.  Det  konstateres,  at  indkaldelsen  er  sendt  ud  rettidigt  og  at  generalforsamlingen  er  
beslutningsdygtig.  
2.  Valg  af  referent:  Jesper  Bintos.  Valg  af  stemmetællere:  Hicham  El  Khaled,  Anders  Højsted  og  
Thomas  Skellund.  
3.  Formandens  beretning  til  godkendelse:  Beretningen  godkendt.  
4.  Revideret  regnskab  til  godkendelse.  Regnskab  godkendt  og  attesteret  af  revisor  Alex  Heick  
med  det  følgende:  "12.3.2014.  Bilag  og  bankkonto  revideret.  Der  ses  kun  fornuftige,  forklarlige  og  
relevante  udgifter  og  indtægter.  Regnskabet  kan  godkendes."  Regnskabet  herefter  godkendt  af  
generalforsamlingen.  
5.  Valg  af  formand.  Thomas  Skellund  ønsker  ikke  genvalg.  Jesper  Bintos  ønsker  valg.  Der  er  ikke  
andre  kandidater.  Jesper  Bintos  valgt.  
6.  Valg  af  bestyrelsesmedlemmer,  mindst  4,  højst  10.  De  følgende  er  valgt:  Anders  Højsted,  
Thomas  Skellund,  Hicham  El  Khaled,  Mette  Aahauge  og  Milad  Avaz.  
7.  Valg  af  medlemmer  og  stedfortrædere  til  Vælgerforeningens  hovedbestyrelse,  jf.  
Vælgerforeningens  vedtægter  §  6,  stk.  2-4.  Der  skal  vælges  8.  De  følgende  er  valgt:  (formand  
Jesper  Bintos  er  automatisk  medlem)  Christoffer  Rubæk,  Maja  Abildgaard,  Jesper  Luthman,  
Toke  Helmø,  Anders  Nielsen,  Anders  Højsted,  Nana  Debel  og  Hicham  El  Khaled.  Suppleanter:  
Rasmus  Øhrstrøm,  Mikkel  Rode  og  Thomas  Skellund.  
8.  Valg  af  delegerede  til  landsmødet  (jvf.  landsforbundets  vedtægter  §  3,  stk.  2.)  Der  skal  vælges  
op  til  21.  De  følgende  er  valgt:  Jesper  Bintos,  Anders  Nielsen,  Anne  Boukris,  Rasmus  Øhrstrøm,  
Maja  Abildgaard,  Toke  Helmø,  Jesper  Luthman,  Hicham  El  Khaled,  Anders  Højsted,  Thomas  
Skellund,  Emil  Dyred,  Mikkel  Rode,  Christoffer  Rubæk,  Mette  Aahauge,  Nana  Debel,  Milad  Avaz,  
Søren  Ellebæk  Laursen,  Alex  Heick  og  Lars  Vestergaard.  
9.  Valg  af  revisor.  Alex  Heick  valgt.  
10.  Bydelsforeningens  indstilling  til  vælgerforeningens  kandidatudvalg  af  folketingskandidater  i  
bydelsforeningens  valgkredse.  Nørrebro  valgkreds:  Manu  Sareen  har  meddelt  at  han  stiller  op.  
Der  er  ikke  andre  kandidater.  Manu  Sareen  er  valgt.  Utterslev  valgkreds:  Der  er  tre  aspiranter:  

Milad  Avaz,  Samira  Nawa  og  Anne  Esther  Boukris.  Der  blev  foretaget  en  præsentation  og  høring.  
Der  er  tale  om  tre  stærke  og  gode  kandidater.  Samira  Nawa  blev  valgt.  
11.  Valg  af  delegerede  til  Regionsforsamlingen.  De  følgende  er  valgt:  Jesper  Luthman,  Hicham  
El  Khaled,  Thomas  Skellunnd,  Anders  Nielsen,  Christoffer  Rubæk  og  Rasmus  Øhrstrøm.  
12.  Eventuelt  valg  af  lokalrådsrepræsentanter.  Ikke  aktuelt  i  2014.  Alex  Heick  sidder  for  
Bispebjerg  lokalråd,  Christoffer  Rubæk  sidder  for  Nørrebro.  Milad  Avaz  ønsker  den  ledige  plads  
som  suppleant  for  Nørrebro.  Milad  Avaz  valgt  som  suppleant  for  Nørrebro.  
13.  Eventuelt.  Der  er  ingen  punkter  under  eventuelt.  
/Ref  Jesper  Bintos  

