
Referat - Årsmøde 2017 
Dagsorden: 

Vores MF Ida Auken bød velkommen til Årsmødet. 

1. Valg af dirigent 
Signe Mie Jensen valgt for punkt 1-11 & Jens-Christian N. Poulsen for punkt 12-16 

2. Valg af referent og stemmetællere 
Politisk Sekretær Andreas S. Holm blev valgt som referent. Esben Holdt blev valgt som 
stemmetællerformand. Christopher Røhl Andersen, Anette Thaulow & Hicham El-Khaled 
valgt som stemmetællere. 

3. Punkt uden for dagsordenen: 
Dan Kreutzfeldt får ordet og byder velkommen til Årsmødet på vegne af Nørrebro-
Bispebjerg bydelsforening. Et kor kommer på scenen og synger, hvorefter Dan affyrer 
konfetti-kanon. 
Dirigent Signe Mie gør opmærksom på lange indkomne ændringsforslag og forklarer 
desuden reglerne for talerrækken. 
KV17-enheden bliver præsenteret 

4. Formandens beretning til godkendelse 
Bo Nissen Knudsen afgiver formandens beretning 
Beretningen bliver godkendt med applaus 

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab 
Organisationssekretær Rasmus Pontoppidan forelægger regnskabet 
Der bliver spurgt indtil om de 655.000 (se regnskabsbilag) er inklusiv eller eksklusiv 
valgkonto. Svar: Det er eksklusiv valgkonto. 
Regnskabet bliver godkendt. 
Om afskaffelsen af et separat BR-kandidatudvalg 
 

6. Behandling af forslag til vedtægtsændringer og øvrige indkomne forslag 
1. vedtægtsændring om afskaffelsen af et separat BR-kandidatudvalg blev vedtaget. 

 I § 9 (om kandidatudvalget) indføjes en stk. 7: 

 "stk. 7 Kandidatudvalget varetager ligeledes opgaverne forbundet med det 
opstillingsmøde som opstiller kandidater til Borgerrepræsentationen, jf. § 12. I denne 
forbindelse deltager dog kun de medlemmer som er bosiddende i Københavns 
Kommune." 
 
§ 12, stk. 1 ændres fra: 
"Ved kommunalvalg i København nedsætter medlemmer bosiddende i København på 
årsmødet året før kommunalvalget et kommunalpolitisk udvalg. Udvalget forestår 
udarbejdelsen af et kommunalpolitisk valgprogram. På det konstituerende møde året 
før et kommunalvalg vælger de københavnske storkredsbestyrelsesmedlemmer et 



kandidatudvalg på 10 medlemmer med storkredsforeningens formand som født 
formand. Udvalget skal komme med indstilling til opstillingsmødet." 

 
 til: 
 "Ved kommunalvalg i København nedsætter medlemmer bosiddende i København 
på årsmødet året før kommunalvalget et kommunalpolitisk udvalg. Udvalget forestår 
udarbejdelsen af et kommunalpolitisk valgprogram." 

 
2. forslag Om ændring af terminologi fra indstillinger til anbefalinger blev vedtaget. 
 

 Alle steder hvor der omtales "indstilling(er)" af kandidater fra hhv. kandidatudvalg og 
bydelsforeninger, ændres der til "anbefaling(er)" 
Berørte paragraffer: 
§ 4, stk. 4 
§ 9, stk. 5 
§ 11, stk. 1 
§ 12, stk. 1 og stk. 3 
§ 14, stk. 3 

3.forslag Om konsekvenserne af næstformændenes rækkefølge blev vedtaget 

 I § 4, stk. 2 tilføjes nederst (umiddelbart under dagsordenspunkterne): 

"Første næstformand er suppleant for formanden og økonomisk ansvarlig 
næstformand, jf. § 15. Forretningsudvalget kan dog ved enstemmighed vælge at 
konstituere sig således at anden næstformand i stedet er økonomisk ansvarlig 
næstformand." 

4. forslag Om ændring af navnet på bydelsforeningen for 5. og 6. Kreds blev vedtaget 

§ 14, stk. 1, fjerde punkt ændres fra: 
Nørrebro (5. og 6. kreds) 
til: 
Nørrebro-Bispebjerg (5. og 6. kreds) 

5. forslag Om ændring af navnet på bydelsforeningen for 3. Kreds blev vedtaget 

 § 14, stk. 1, tredje punkt ændres fra: 
Indre By (3. kreds) 
til: 
Indre By & Christianshavn (3. kreds) 

 
7. Fastsættelse af kontingent for medlemmer i Københavns Kommune 

Forretningsudvalget indstiller at der vedtages uændret kontingent 
Forslaget er vedtaget 
 

8. Valg af formand 
Bo Nissen Knudsen genopstiller  



Bo Nissen Knudsen valgt med applaus 
 

9. Valg af 2 næstformænd 
Felix Døssing genopstiller 
Viktor Dylander genopstiller 
Efter skriftlig afstemning bliver Felix valgt som første næstformand med 96 stemmer og 
Viktor som anden næstformand med 87 stemmer 

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
Esben Holdt stiller op 
Charlotte Burgess stiller op  
Begge valgt med applaus 
Pierre Soelberg er valgt som suppleant 

11. Valg af 10 medlemmer til storkredsbestyrelsen 
Anders Højsted stiller op 
Karen Melchior stiller op 
Anette Thaulow stiller op 
Søren Eriksen stiller op 
Jens Wallberg stiller op 
Kim Mandix stiller op 
Anders Arnfred stiller op 
Theresa Scavenius stiller op 
Esben Holdt stiller op 
 
Fredsvalg – Alle valgt 

Signe Mie Jensen takker af som dirigent 
Jens-Christian N. Poulsen (JC) tager over. 

12. Behandling af politiske programmer til kommunalvalget i København 
 
JC redegør for at programmerne samt ændringsforslagene har ligget på hjemmesiden og at 
de er printet ud. Der er kommet ændringsforslag og ændringsforslag til 
ændringsforslagene. 
 
Valgprogrammet 
Næstformand Viktor Dylander motiverer Valgprogrammet. 
 
Ændringsforslag 1 -Stillet af den uddannelsespolitiske arbejdsgruppe i Hovedstaden. 
Jes Tiedemann motiverer Ændringsforslag 1 (Se bilag om ændringsforslag til valgprogram.) 
Andreas Pourkamali motiverer Ændringsforslag 1a til Ændringsforslag 1(Se bilag om 
ændringsforslag til valgprogram.) 
Før der skrides til afstemning bliver det pointeret, at vi burde prioritere at højne fagligheden 
i skolen, og der bliver spurgt ind til, hvorfor der ikke står noget konkret om faglige mål i 
skolen. 
Ændringsforslag 1a til ændringsforslag 1 bliver vedtaget. 
Ændringsforslag 1 bliver vedtaget 

Afstemningstema 1 falder ud da Ændringsforslag 1 er vedtaget 



Ændringsforslag 2 - Stillet af Cristina Nissen, Østerbro. 
Cristina Nissen motiverer Ændringsforslag 2 (Se bilag om ændringsforslag til valgprogram) 
Ændringsforslag 2 bliver vedtaget 

Afstemningstema 2  
Bo Nissen Knudsen forklarer ideen med afstemningstemaer (hvis der er noget som er 
særlig vigtigt eller kontroversielt bliver det hivet frem til særskilt afstemning), før han 
motiverer Afstemningstema 2 (Se bilag om ændringsforslag til valgprogram). 
Afstemningstema 2 bliver vedtaget 

Afstemningstema 3  
Bo N. Knudsen motiverer afstemningstema 3 (Se bilag om ændringsforslag til 
valgprogram). Det bliver kommenteret, at vi ikke kan sætte et max beløb på hvad en leje 
kan være. Der bliver stillet et ændringsforslag om at fjerne 3000 kr. fra afsnittet.  
Ændringsforslaget til afstemningstema 3 bliver vedtaget 
Afstemningstema 3 bliver vedtaget 

 
Ændringsforslag 3 - Stillet af Christopher Røhl Andersen, Søren Vilstrup Eriksen, 
Rikke Levin Andreasen, Signe Mie Jensen, Rasmus Pontoppidan, Viktor Dylander, 
Randi Hjortholm og Svend Elberg Thomsen. 
Christopher Røhl motivere ændringsforslag 3 (Se bilag om ændringsforslag til 
valgprogram). 
Ændringsforslag 3 bliver vedtaget 

 

Der stemmes om hele valgprogrammet 
Det bliver vedtaget. 

Kommunalpolitisk Program 

Bo N. Knudsen præsenterer det supplerende kommunalpolitiske program 

Afstemningstema 1 
Bo N. Knudsen motiverer Afstemningstema 1 (Se bilag om ændringsforslag til 
kommunalpolitisk program) 
Debat om hvorvidt det er tydeligt afgrænset til Københavns Kommune eller også kan 
påvirke henholdsvis Frederiksberg, Tårnby og Dragør følger. 
Der bliver stillet et ændringsforslag (Se bilag om ændringsforslag til kommunalpolitisk 
program) om at præcisere, at det kun er gældende for Københavns Kommune 
Ændringsforslaget bliver vedtaget. 
Afstemningstema 1 bliver vedtaget. 

Afstemningstema 2 
Bo N. Knudsen motiverer Afstemningstema 2 (Se bilag om ændringsforslag til 
kommunalpolitisk program). Der bliver spurgt, om det kræver en lovændring. Bo svarer at 
han ikke kan huske det med 100%, men at han mener man kan søge om det hos 



ministeriet. 
Afstemningstema 2 bliver vedtaget 

Afstemningstema 3 
Bo N. Knudsen motiverer Afstemningstema 3 (Se bilag om ændringsforslag til 
kommunalpolitisk program). Han pointerer, at han ikke ved om det kræver en lovændring. 
Det bliver pointeret, at det er et problem, hvis man kan henvise alle med problemer til andre 
kommuner, og man kan ikke vedtage afstemningstemaet uden at have en plan for, hvad vi 
gør med de socialt udsatte.  
Afstemningstema 3 falder 

Ændringsforslag 1- Stillet af Cristina Nissen, Østerbro, og Bo Nissen Knudsen, 
Østerbro 
Christina Nissen motiverer Ændringsforslag 1(Se bilag om ændringsforslag til 
kommunalpolitisk program). 
Ændringsforslaget bliver debatteret i forhold til problemer med varelevering for 
erhvervsdrivende, samt problemer for handicappede i at komme frem. Det bliver pointeret, 
at der findes løsninger på dette. Der bliver efterspurgt en præcisering af middelalderbyen, 
hvorefter at der bliver stillet to ændringsforslag til Ændringsforslag 1 (Se bilag om 
ændringsforslag til kommunalpolitisk program). 

Ændringsforslag 1a til Ændringsforslag 1 falder med 14 stemmer for, 30 imod og 6 blake 
Ændringsforslag 1b til Ændringsforslag 1 bliver vedtaget 
Ændringsforslag 1 bliver vedtaget 

Afstemningstema 4 
Bo N. Knudsen motiverer Afstemningstema 4.  
Der bliver ytret støtte for det i salen. 
Afstemningstema 4 bliver vedtaget 

Afstemningstema 5 
Bo N. Knudsen motiverer Afstemningstema 5. Debat om middelalderbyen og Indre Bys 
arkitektoniske værdi. Det bliver pointeret at mange at bygningerne er af nyere dato, og 
hvorfor skulle man frede disse med en general højhusepolitik, mens andre ønsker at bevare 
byens arkitektoniske udtryk. Desuden debat om præciseringen af middelalderbyen/Indre 
By. Det bliver foreslået at stemme det ned for at forslaget kan blive gennemarbejdet. 
Afstemningstema 5 falder. 
 

Der stemmes om hele det supplerende kommunal politiske program. 
Det er vedtaget. 

13. Opstilling af folketingskandidater 
Kandidatudvalget har foreslået at rækkefølgen følger kredsens antal stemmer til sidste 
valg. 
 
Mette Annelie Rasmussen opstilles i Østerbrokredsen. 
Samira Nawa opstilles i Nørrebrokredsen. 



Lone Loklindt opstilles i Falkonerkredsen. 
Mia Nygaard opstilles i Indre By-kredsen. 
Ida Auken opstilles i Vesterbrokredsen. 
Jesper Abildgaard opstilles i Brønshøjkredsen. 
Jeppe Rohde opstilles i Sundbyvesterkredsen 
Karsten Lauritzen opstilles i Slotskredsen. 
Casper Hedegaard opstilles i Sundbyøsterkredsen. 
Rune Scharfft Andreasen opstilles i Valbykredsen. (Abbas Razvi stillede ligeledes op. Bo 
præsenterede hans kandidatur, hvorefter der blev gået videre til skriftlig afstemning.  Rune 
blev valgt med 50 stemmer, Abbas 11 stemmer, 2 blanke og 1 ugyldig). 
Lartey Lawson opstilles i Bispebjergkredsen. 
Christian Sharling opstilles i Tårnbykredsen. 
 
Bo motiverer på vegne af Kandidatudvalget, at vi skal prioritere vores folketingskandidater. 
Der er en afklarende diskussion om, hvad meningen med denne ændring er og hvorvidt 
man overhovedet kan prioriterer uden foregående debat. Der bliver stillet forslag om, at vi 
kun skal have en topkandidat. 
Der bliver stemt om forslaget. 
Forslaget er vedtaget. Vi skal kun have en topkandidat (43 for, 19 imod og 5 blanke) 
 
Vi går videre til indstillingen af topkandidat. 
Ida auken bliver indstillet og valgt som topkandidat. 
 

14. Valg af Europa-Parlamentskandidat og 2 suppleanter 
 
Karen Melchior stiller op til EP. Bo præsenterer hendes kandidatur. Hun er valgt. 
SB bemyndiges til at finde to suppleanter. 
 

15. Valg af redaktør(er) til Radikal Dialog 
Diana Bang og Mogens Post  modtager genvalg som redaktører. 

16. Eventuelt 
Casper orienterer om sommerfesten d. 12 August. 
Dirigenten (JC) reklamerer for grundlovsdag.  
Dirigenten og Formandskabet takker for god ro og orden.  
Formandskabet ser frem til endnu et år. 
Dan Kreutzfeldt takker på vegne af bydelsforening Nørrebro-Bispebjerg. 

 


