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Referat af ordinær Generalforsamling 2017 i
Radikale Venstre på Frederiksberg
Afholdt 28/3-2017 i ”Metronomen”, Godthåbsvej 33, 2000 Frederiksberg

Indledende program
Jens Christian bød velkommen og skitserede aftenens program.
1. Viceborgmester Morten Jung fremlagde de politiske fingeraftryk som
Radikale har været med til at sætte på Frederiksberg.
Han dækkede alle områder, på nær Børneområdet.
Blandt andet en vindmølle der blev til flere... Nye kunstgræsbaner som nedbringer
ventetiden i fodboldklubberne.
Fremtiden blev også skitseret for forsamlingen. F.eks.
En konsulentundersøgelse har arbejdet med at undersøge, hvad der ikke er fungerer i den
administrative del som lærerne skal udføre. Denne er færdig, og man retter nu til i forhold til
de krav der stilles til personalet i folkeskolen.
Der er fokus på at sørge for, at så få unge som muligt tabes på gulvet, både gennem
mønsterbryderudvalget og efterfølgende indsatser.
Samarbejde med Aalborg Universitet om VR i brug i forhold til genoptræning.
Niveauet på bibliotekerne er blevet løftet. Der er flere besøgende og flere aktiviteter. Blandt
andet en frivillighedskoordinator.
Generelt sker der meget på kommunens museer, med udstillinger og lignende.
Det er et håb at der kan blive plads i budgettet til en ny idrætshal på Rosenørns allé. Der er
to andre lokaliteter i spil.
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Formand for Børneudvalget, Karsten Lauritsen, fremlagde hvad der
sker/er sket på børneområdet samt i By og Miljøudvalget.
Man har startet et forsøg med flere delebiler på Frederiksberg. Man glæder sig til at se på
erfaringerne.
Busservicen er blevet optimeret på Frederiksberg, således at det samlede antal bustimer på
Frederiksberg er faldet. Desuden forventes den nye Metro-City-Ring at nedbringe trafikken
på Frederiksberg, da den er beregnet til at transportere tre gange så mange passagerer som
den eksisterende Metro.
Vi vil gerne ved oprettelse af ny P-pladser, have en ”karantæne”-periode hvor den
nyoprettede P-plads i en periode skal fremstå som grønt område.
BUPL-Frederiksberg ser en positiv udvikling på Frederiksberg, på daginstitutionsområdet. Vi
har et godt ry, men der lukkes ikke institutioner i 2017, selvom der er omtrent 600
institutionspladser for meget.
Karstens mantra – Tidlig indsats, tidlig indsats, tidlig indsats. Der er evidens for at det
samfundsøkonomisk kan betale sig at skride tidligt ind, da regningen kun bliver større jo
længere man venter.
Mønsterbrydning – Frie midler til at prøve noget! Det er rigtigt Radikalt at kunne
eksperimentere med løsningerne på dette vigtige område. Der er eksperter på banen til at
rådgive og deltage i de projekter der bliver startet op.
Budget – Børn, Børn, Børn. = Investeringe i fremtiden! Flere pædagoger skal prioriteres i
forhold til udstyr.
6 institutioner er lukket i det forgangne år, men den samlede tilfredshed er steget.

Fremlæggelse af Radikale Venstre på Frederiksbergs
valgprogram for kommunalvalget ved formand Jens-Christian
Poulsen.
Valgprogrammet er tidligere udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Processen i forbindelse med tilblivelsen blev beskrevet. Og der blev efterfølgende åbnet op
for spørgsmål og debat.
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Lone Loklindt, partiets spidskandidat, præsenterede sine betragtninger
vedrørende proces og indhold i valgprogrammet.
Valgprogrammet flugter godt med den politik, som vores nuværende indvalgte fører i
kommunalbetyrelsen. Vi bor i en mangfoldig by og det skal vi holde fast i. De klassiske
Radikale dyder som mangfoldighed, frihed, fællesskab-skabende idéer og lignende blev
fremhævet. Vi skal ikke være bange for at skubbe forvaltningerne i en mere innovativ
retning. Ikke nødvendigvis den billigste løsning, men en løsning der hæver kvaliteten. Vi skal
holde ploven i furen på kulturområdet og miljøområdet. Der lægges op til fælles fodslag på
de områder hvor vi har fælles interesser med vores partifæller i København, når vi står i
valgkampen.

Generel debat.
Der var en livlig debat om generelle temaer i programmet. Og det besluttende forum blev
bedt om i det videre arbejde med valgprogrammet at diskutere ”brændeovne på
Frederiksberg”.
Overordnede nationale temaer er selvfølgelig også med i vores valgkamp.




Børn
Unge
Uddannelse

Valgprogrammet blev enstemmigt på generalforsamlingen, med ønskes om et tillæg om en politik om
”Brændeovne på Frederiksberg” skal tilføjes valgprogrammet.

Ordinær generalforsamling afholdt efterdagsorden
beskrevet i vedtægternes §5.
1) Bestyrelsen indstillede Bo Nissen Knudsen, formand for Københavns Storkreds, som
dirigent.
 Han blev valgt til applaus.
2) Bestyrelsen indstillede Thomas Baark til at tage referat.
 Han valgtes, også til applaus
Som stemmetællere valgtes:
a) Bo Thisted Simonsen(Formand)
b) Hanna Reiband
3) Formanden, Jens Christian Navarro Poulsen, havde med indkaldelsen udsendt sin beretning.
 Der blev givet et kort referat.
 Beretningen blev godkendt.
4) Det reviderede regnskab blev forelagt foreningens medlemmer til godkendelse.
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Der blev redegjort for de forskellige poster. Der er et overskud på 40.000DKK, da vi har
sparet op til kommunalvalg. Der er budgetteret med et overskud på cirka 23.000 DKK for
2017. De efterspurgte tal vil blive udsendt sammen med referatet.
i. Der var en bemærkning vedrørende højere detaljeringsgrad på indtægtssiden. Det
blev forslået. at det skal fremgå af regnskabet, at Frederiksberg kommune tilskud
per stemme skal fremgå af regnskabet. Fra 2014 – 2017 er det 36.902 kr. årligt og
dette beløb afleveres til Københavns Storkreds.
 Regnskabet godkendtes af de fremmødte.
 Budgettet blev taget til efterretning.
5) Bestyrelsen indstillede til uændret kontingent, 400,- DKK (665,- DKK totalt).
 Lidt historik omkring hvordan vi er havnet der hvor vi er nu, blev fremført af Bo Nissen
Knudsen.
 Forslaget blev vedtaget.
6) Indkomne forslag blev behandlet.
 Der var ikke indkommet nogle forslag inden tidsfristens udløb.
7) Valg til bestyrelsen.

Valg til Formandsposten.
Jens Christian Navarro Poulsen blev valg. Inden valget gjorde han opmærksom på, at han
blev valgt til formand i 2009 og han stiller ikke op til formandsposten i 2018.


Følgende medlemmer stillede op og blev valgt som medlemmer og suppleanter af
Radikale Venstre Frederiksbergs bestyrelse.
Thomas Baark
Carl Erik Lindberg
Mona Ulsted
Ruben Kidde
Elisabeth Thieden
Hanna Kruse Reiband
David Munis Zepernick
Anne Eskildsen
Bo Thisted Simonsen
Gundny Esteroy
Celli Shenar (Suppleant)
Mogens Post (Suppleant)

8) En revisor og en revisorsuppleant blev valgt
 Revisor:
Karsten Lauritsen
 Revisorsuppleant:
Myong Grøn
9) Til vælgerforeningens storkredsbestyrelse skulle vælges. 9 medlemmer.
 Carl Erik Lindberg
 Ruben Kidde
 Jacob Dahl Rendtorff
 Elisabeth Thieden
 David Witkowsky
 Anne Eskildsen
 Gudny Esteroy
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Mona Ullsted
Bo Thisted Simonsen
Thomas Baark (suppleant)

Konstituerende storkredsmøde er den 17. maj klokken 19:30.

10) Valg af delegerede til Landsforbundets Landsmøde. (18)
 Thomas Baark
 Jens Christian Navarro Poulsen
 Mona Ulsted
 Carl Erik Lindberg
 Ruben Kidde
 Jacob Dahl Rendtorff
 Elisabeth Thieden
 Lone Loklindt
 Hanna Kruse Reiband
 Herluf Thieden
 David Munis Zepernick
 Karsten Lauritsen
 Anne Eskildsen
 Celli Shenar
 Bo Thisted Simonsen
 Gudny Esteroy
 Dorte Madsen
Bestyrelsen bemyndiges til at supplere op til 18 delegerede.

Landsmødet er den 16.-17. september
11) Valg af medlemmer til regionsforsamlingen.
Punktet udgår, da alle medlemmer har stemmeret på regionens årsmøde.
Mødet finder sted den 21. maj. Her vælges kandidater til regionsrådsvalget. Samtidig bliver
valgprogrammet vedtaget.
12) Beslutning om hvorvidt kommuneforeningen skal opstille egne folketingskandidater.
 Indstillingen er at foreningen ikke opstiller egne kandidater.
 Indstillingen blev vedtaget.
13) Kommuneforeningens indstilling til kandidatudvalget (årsmødet) vedrørende de kandidater
som ønskes opstillet til folketingsvalg i kommuneforeningens valgkredse.
 Falkonerkredsen
i. Lone Loklindt er indstillet til Storkredsens årsmøde.
 Slotskredsen
i. Karsten Lauritsen er indstillet til Storkredsens årsmøde
14) Udgår.
15) Eventuelt.
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