
Generalforsamling 2019 i Radikale Venstre, 
Østerbro bydelsforening 
Generalforsamlingen blev holdt i Spartas lokaler, Gunnar Nu Hansens Plads 11 

1. Valg af dirigent 
Formand Andreas Moesgaard Christiansen blev valgt. 

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

3.   Formandens beretning 
Formanden aflagde mundtlig beretning om et år som har været præget af det kommende 
folketingsvalg. 

Bestyrelsen har ikke været så gode til at få møderækken til at fungere, men det er blevet bedre de 
seneste par måneder. Alle bestyrelsesmøder er åbne, og det vil de også være i fremtiden! 
Kristoffer Pettersson har fungeret som næstformand det forgangne år, men har desværre ikke 
mulighed for at genopstille. 

Frem mod valget er der sat gang i en rundringning til medlemmerne, så det kan man risikere at 
blive udsat for i den kommende tid. 

Det blev foreslået fra salen at bestyrelsen kunne skrive ud til medlemmerne med forslag til enkle 
opgaver ifm. valget, og med den bemærkning blev beretningen godkendt. 

4.   Regnskab 2018 
Regnskabet, revideret af Poul Anker Petersen, blev fremlagt af formanden og godkendt af 
forsamlingen. Bydelsforeningen har p.t. 248 medlemmer, og kontingenterne udgør hovedparten af 
indtægterne.  

5.   Fremtidens Radikale Venstre Østerbro 
I den nære fremtid vil fokus være på at støtte op om de lokale folketingskandidater, og der er 
planlagt 2 arrangementer ifm. den kommende folketingsvalgkamp. Så snart valget udskrives, 
indkaldes bestyrelsen af formanden, og sandsynligvis vil der blive brug for folk til at hænge 
plakater op selvsamme dag som valget udskrives – hvor der også vil blive skrevet ud til alle 
bydelens medlemmer med det samme. 

Aktiviteterne i bydelsforeningen er i det hele taget meget nært bundet op på den lokale 
folketingskandidat – som p.t. er Mette Annelie Rasmussen. 

6.   Valg af formand (som også bliver medlem af storkredsbestyrelsen) 
Andreas Moesgaard Christiansen genopstillede og blev genvalgt uden modkandidater. 

7.   Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, mindst 4 og højst 10 
Til bestyrelsen blev valgt: 



• Andreas Lundberg Petersen 
• Peter Forchhammer 
• Lartey Lawson 
• Arne Vierø 
• Mogens Hobolth 

8.   Valg af medlemmer til storkredsbestyrelsen, i år 7 
Til storkredsbestyrelsen blev valgt: 

• Arne Vierø 
• Kasper Tingkær 
• Cristina Nissen 
• Lartey Lawson 
• Bo Nissen Knudsen 
• Anne-Sophie Hjort 
• Andreas Lundberg Petersen 

9.   Valg af delegerede til landsmødet, i år 14 
Som delegerede blev valgt: 

• Arne Vierø 
• Kasper Tingkær 
• Cristina Nissen 
• Poul Lykholt 
• Lartey Lawson 
• Anne-Sophie Hjort 
• Gitte Fredborg 
• Bo Nissen Knudsen 
• Andreas Moesgaard Christiansen 
• Mette Annelie Rasmussen 
• Anne Margrethe Nissen 
• Soru Cavas 
• Maja Brandenhoff Hansen 

Bestyrelsen blev bemyndiget til at supplere op med delegerede. 

10. Valg af revisor 
Poul Anker Petersen blev genvalgt. 

11. Indstilling af Østerbros folketingskandidat 
Det blev bemærket at årsmødet i 2019 efter alt at dømme kommer til at ligge efter folketingsvalget, 
og derfor vil den kommende opstilling af folketingskandidater sandsynligvis først få effekt for næste 
folketingsvalg. 

Generalforsamlingen anbefalede årsmødet at opstille Mette Annelie Rasmussen som kandidat i 
Østerbrokredsen. 



12. Beretning fra Østerbro lokaludvalg 
Lartey Lawson berettede bl.a. om sine aktiviteter mhp. at aktivere bydelens unge mennesker 
gennem kontakt til bydelens skoler og kontakt til de lokale idrætsforeninger – blandt dem Sparta 
som altså har lagt hus til aftenens generalforsamling.  

Der er p.t. diskussioner om hvorvidt Nordhavn fortsat skal høre under Østerbro lokaludvalg, eller 
om den nye bydel skal have sit eget. 

Lartey blev genvalgt som bydelsforeningens repræsentant. 

13. Eventuelt 
Intet til punktet. 
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