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Årsmødet 2018
Referat
1. Velkomst og fællessang,
ved Viktor Dylander og højskolesangbogens nr. 279

2. Åbningstale,
ved Mia Nyegaard

Kære alle
Det er godt at se så mange, jeg håber, at alle har det godt, og at I er friske og klar til en dag i godt selskab og fuld af vigtige valg.
Hos os er det næste valg altid det vigtigste – Og da vi ved, at vi senest i juni 2019 har overstået både et EP-valg og et
folketingsvalg, ja – så er det sandsynligt, at vi i dag udover at vælge EP-kandidater og så vælger de folketingskandidater, der
skal repræsentere os i den næste folketingsvalgkamp og forhåbentlig at mere end én af de kandidater, skal repræsentere
hovedstaden i folketinget efter valget.
Og hvordan lykkes vi så med at vinde det næste valg?
Det gør vi ved at sætte et stærkt hold og sammen kæmpe for at sætte en radikal Hovedstadsdagsorden fra nu af og frem til
valget.

Og hvad skal Radikale hovedstadsdagsordner så tage afsæt i? De skal tage afsæt i to ting som af den indiske frihedskæmper
Sana Guruji blev kaldte Roots and Wings – Rødderne skal vi bruge til at stå fast og vingerne til at flyve ud/op. Så vi altid
tilpasser os og vores politik til et samfund i konstant udvikling, det være sig kulturelt eller teknologisk.
Vores rødder er rummelige og social-liberale, vi er skabt af både husmænd og hovedstrømninger, vi rummer og velkommer
folk fra forskellige partier, på samme måde, som vi naturligvis i vores land rummer og velkommer folk fra andre lande.
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Efter 4 måneder som borgmester er jeg så småt ved at have formuleret mit politiske projekt for de næste fire år. Det jeg gerne
vil have bliver grundstenen for den socialradikale politik, jeg vil føre som socialborgmester. Jeg vil kæmpe for at skabe lige
muligheder for alle og så vil jeg agere stemme for dem som ingen har.
Fordi det at skabe lige muligheder for mig er kerne i at være radikal:
Under punkt to i Radikale Venstres første partiprogram fra 1905 står der: ”Kvinder faar kommunale og politiske Rettigheder
lige med Mænd, Tyende lige med andre Borgere.”
Det vil sige, at det at alle skal have de samme lige muligheder i vores samfund, er en idé, som vi Radikale har båret med os
helt fra starten.
Vi ønsker et mangfoldigt samfund. Et samfund uden diskrimination – med plads til forskellighed.
Lige muligheder er retfærdigt. Og det skaber et dynamisk samfund, hvor alle mennesker kan udfolde deres talent.
Desværre møder jeg i mit arbejde som socialborgmester hver dag mennesker, der lever så langt fra det privilegerede liv, som
mange af os andre har, et liv, hvor tag over hovedet og tryghed er en selvfølge.
Mennesker, der lever en usynlig tilværelse i et samfund, der ellers brander sig på det gode liv, på hygge og på plads til alle.
Men vi har desværre er ikke plads til alle, og alle har ikke lige muligheder. Vi har skabt et system og en socialpolitik, der har
det svært med, at mennesker er unikke individer med forskellige forudsætninger.
Og indtil vi skaber et system, hvor der er plads til forskellighed, vil der være grupper af mennesker, der befinder sig så langt
væk fra normen, at vi end ikke hører deres stemmer.
Og skal vi lykkes med at skabe en socialretfærdig hovedstad og land, skal vi have et samfund og en socialpolitik, der tør
behandle alle borgere forskelligt, fordi vi mennesker er forskellige.
Vi skal lytte til den enkelte og hjælpe efter behov. Væk med firkantede og ufleksible løsninger, som sætter regler højere end
de mennesker, de er skabt for.
Vi bliver ikke et rigere samfund af at jage samfundets svageste!
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Og det gælder for Hovedstaden, såvel som for Danmark og for verdenssamfundet.
Så lad os sammen kæmpe for at de to næste valg kommer til at handle om at skabe lige muligheder, socialretfærdighed og
grøn vækst, fordi det skaber tryghed, stabilitet og eksportmuligheder, der gør, at hovedstaden kan forblive en vækstmotor for
et Danmark der ikke lukker sig om sig selv og som vil Europa og verden.

Det kæmper vi allerede for på Rådhuset – hvor vi fik et godt kommunalvalg, og et godt hold med en god blanding af nye og
gamle ind på rådhuset. Og jeg skal hilse fra gruppen og sige, at det går godt, vi er ved at finde formen i forhold til, hvordan vi
samarbejder med hinanden, de andre partier og alle jer. Og vi lover de næste fire år at kæmpe for en stærk hovedstad, der
vedbliver at være en vækstmotor for hele landet.
Derfor håber vi også, at I vil bakke op om vores udtalelse, som vi skal diskuteres senere i dag, og som vi har givet overskriften
”en stærk hovedstad for hele landet”
En stærk hovedstad og også en hovedstad, der tager sig godt af de mest udsatte og sårbare borgere. Og derfor er jeg glad for,
at jeg kan stå her i dag og sige, at det på fire måneder er lykkes os at få skabt et rigtig godt politiskresultat på socialområdet.

For i tirsdags godkendte et enigt økonomiudvalg at demografiregulere to områder af socialområdet – handicap og psykiatri.
En demografiregulering betyder, at hvert område bliver reguleret i forhold til befolkningsudviklingen, fx når der kommer
flere børn, så får Børne og ungdomsforvaltningen automatisk flere penge pr ekstra barn.
Det er kun sket i meget begrænset omfang på socialområdet, og det holdt hårdt at få demografi på de to områder, fordi nogle
mente, at det godt kunne vendte, men med gode argumenter og samarbejde på tværs af partier lykkedes det, at overbevise
alle om, at dette er med til at ligestille nogle af Socialforvaltningens borgere med børneområdet og ældreområdet.
Og det er godt men det er desværre ikke godt nok, for socialområdet har været underprioriteret i lang tid både kommunalt og
nationalt.
Så vi kommer til at kæmpe for flere ressourcer til socialområdet, simpelthen fordi vi ikke kan være andet bekendt!! Og så
håber jeg, at det også kommer i fokus på landsplan.
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Men lad mig slutte hvor jeg begyndte, det næste valg er det vigtigste, derfor glæder jeg mig til valgene i dag, hvor vi får sat et
godt hold både til folketingets valget og Europa-Parlamentsvalget. At vi vælger kandidater, der vil kæmpe for en stærk
hovedstad som vækstmotor for Danmark.

Så foran os venter et stort år med store opgaver, masser af politik, kampagnearbejde og to valg, der skal vindes.
Så Tak for ordet.
Og ha et rigtigt godt årsmøde.

3. Valg af 2 dirigentpar, 2 referenter,
1 stemmetællerformand og 5 øvrige stemmetællere,
ved Viktor Dylander

Inge Normann Jørgensen og Anders Thomsen valg som dirigenter frem til frokost.
Signe Mie Jensen og Kasper Tingkær valgt som dirigenter efter frokost
Andreas Stæhr Holm og Malthe Krarup valgt som referenter.
Steen Jul Olesen valg som stemmetællerformand
Jes Tiedemand, Dan Kreutzfeldt, Mia Nyegaard, Esben Holdt, Le Lyby, JC-poulsen, Anette Thaulow.

4. Præsentation af ledende udvalg,
ved Viktor Dylander

Tidligere formand Bo Nissen Knudsen præsenteret - nuværende formandskab præsenteret 1. næstformand. Anne Eskildsen
og 2. næstformand Søs Haugaard
Nuværende forretningsudvalg præsenteret
Kommende konst. SB-møde annonceret
Kampagneudvalget præsenteret
Kommissoriegruppen præsenteret
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5. Storkredsformandens beretning,
ved Viktor Dylander -

Forord
På tirsdag er det 1. maj, og dermed arbejdernes internationale kampdag, hvor socialister, kommunister, enhedslistere, rødgrønne, anarkister, syndikalister og mange flere kæmper for deres sag om international solidaritet og hævdelsen af proletariatet
og arbejderklassen.
I går var det St. Bededag, hvor troende kristne over hele landet gik til gudstjeneste, men også selv skulle bede for at komme
nærmere på den personlige tro, der er hjørnestenen i den lutherske kirke.
I søndags var det March for Science-dag over hele verden, hvor tusindvis af forskere, studerende, undervisere og andre
marcherede for at markere videnskabernes nødvendighed som en hjørnesten i den moderne verden i retning af mere oplysning
og viden samt teknologiske og naturvidenskabelige landvindinger.
Radikale Venstre skal kunne rumme det hele i forståelsen af at vi efter anskuelse har fordelt os, og grupperet os i et parti, der
netop er et amalgam af forskelligheder, en pluralitet af tro og med tolerance går til sin politik. Vi tror på at tro og oplysning kan
hånd i hånd. At de ikke er hinandens modsætninger, men forudsætninger.

I begyndelsen
Da jeg tiltrådte i april 2017 var det som anden næstformand i et formandskab på tre bestående af første næstformand Felix
Døssing og formand Bo Nissen Knudsen. Hvor Felix i dag er gået over til Alternativet, er Bo og jeg selv her – selvfølgelig –
stadigvæk! For Bos vedkommende kan man sige at hans foreningsår som formand startede og sluttede med kommunalvalg;
mit formandskab startede med kommunalvalget, men slutter med optakten til det folketingsvalg vi nu er på vej imod. Det er
da også, hvad i dag handler om. Som Vælgerforening er det vores opgave at opstille kandidater til valg og facilitere
valgkampagnerne. Det er vores ansvar at
Belært af nylige erfaringer må jeg konkludere, at det kan man have mere eller mindre succes med!

Kommunalvalget 2017
Vi startede som sagt for præcist et år siden. I store træk var arbejdet på kampagnefronten en videreudvikling af det arbejde
som Kampagneudvalget, Samarbejdsudvalget og Forretningsudvalget havde foretaget sig siden opstillingsmødet 21.
november 2016.
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Hvor Forretningsudvalget fastsatte den overordnede ramme for kampagnens budget på 400.000 kroner, var det op til
Kampagneudvalget at komme med oplæg til hvordan pengene skulle bruges, at facilitere workshops og kandidatuddannelse
samt stå for udarbejdelse af foldere og flyers. Dette gjorde vi selvfølgelig ikke selvstændigt alt sammen. I modsætning til i
2013 ønskede vi denne gang et bredt formidlet samarbejdet, hvor Vælgerforeningens ledelse og den københavnske top-3
kunne mødes og sætte rammerne i fællesskab. Når man som kandidat er så højt oppe på en liste, så er det en position der
forpligter på lederskabsfronten og kravene om at gå i front som bannerfører og ambassadør for partiet er desto højere.
I form af møder i Samarbejdsudvalget tog vi langsigtede strategiske beslutninger om meget af det jeg lige har nævnt.
Det er ingen statshemmelighed at samarbejdet også var præget af uoverensstemmelser. Det er naturligt, når kandidater skal
samarbejde med frivillige ledere. De har meget på spil i deres politiske karrierer og det skal man som Vælgerforening huske
på. Omvendt repræsenterer Vælgerforeningen jo i en særlig forstand medlemmerne. Den ærlige snak er, at det skabte et
spændingsforhold og vi så ikke altid ens på alt. Heller ikke internt i Vælgerforeningen, hvor eksempelvis Bo og jeg havde
vores uenigheder. Vores valgkamp blev i København i 2017 gjort til genstand for en hidtil uset og for os i Vælgerforeningen
uprøvet ny mediesituation.

Viktor bliver storkredsformand
Da jeg blev storkredsformand var det derfor på det værst tænkelige tidspunkt jeg trådte til. Vi skulle altså lære at forholde os
til og svare bedst muligt på den svære mediebevågenhed som vi stod over for. Vi stod jo til at tabe, og medierne sagde at de
Radikale havde svigtet, og internt luftede mange frustrerede medlemmer – med rette – deres frustration over forløbet i
pressen og den opmærksomhed det tog fra radikale sag og kampagne i hele landet.
Derfor var det i det store billede også den rigtige beslutning som Anna Mee traf den gang om at gå, og dermed rette fokus
tilbage mod partiet og politikken: miljø, København, børn, unge og uddannelse.

Medlemsmødet fredag den 27. oktober 2017
Samme fredag aften indkaldte vi til medlemsmødet i disse lokaler, hvor vi skulle vælge den næste spidskandidat, der blev Mia.
Stemningen i rummet osede af demokratisk handlen, og med et fremmøde på over 180 medlemmer plus presse, ja, så overgår
det de sidste mange årsmøder, hvis ikke dem alle. Der er mange i Vælgerforeningen som medlemmerne og jeg selv personligt
skylder en tak for at have støttet og stået bi i forløbet; ja, der er for mange til denne beretning, men i udvalg drejer det sig
først og fremmest om:
Bo Nissen Knudsen; Helle Fog og Rasmus Pontoppidan (de to tidligere kampagneudvalgsformænd) Kampagneudvalget og
Forretningsudvalget og landsforbundet.
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Slutspurten på kommunalvalget og valgresultatet
Den aften i Vartov og de efterfølgende aftener, hvor vi hang i lygtepæle og førte valgkamp med tal-med-kampagner i
Brønshøj, Valby, Bispebjerg og Vesterbro og holdt morgenmadsarrangementer i K22 med Morten Østergaard, er der mange af
os der ser som et positivt drejning på en ellers uprøvet og særdeles vanskelig situation.
Tabte gjorde vi ikke! En måned efter de ellers så skæbnesvangre dage i oktober blev det valgaften og københavnerne stemte
os ind med 5 mandater.
Det er et resultat vi kan være stolte af og tilfredse med - omstændighederne taget i betragtning. Antallet af stemmer kom ikke
over antallet i 2013, forskellen lå dog kun på et par tusinde; og procentmæssigt var det heller ingen nedadgående fiasko. Kort
sagt holdt vi under konstitueringsforhandlingerne fast og det resulterede i en borgmesterpost og en udvalgspost i alle syv
udvalg.

2017 er et specielt år i Hovedstadens Radikale Venstres nyere historie
2017 var et specielt år, fordi det på alle mulige måder var præget af kommunal- og regional valgkamp, og det kom til udtryk
at vores eksistensberettigelse som Vælgerforeningen for Københavns Storkreds og de lokale bydele og kommuneforeninger
er i høj grad kommunalvalgene og regionsrådsvalgene. Ikke mindst den lokalpolitiske indflydelse, hvor sammenhængen
mellem lokaludvalg, byråd og borgerrepræsentation for alvor spiller ind i Vælgerforeningens liv og arbejde, fordi vores
medlemmer kan udpege problemer og politiske løsninger i deres hverdag. Man mærker dem i de lokale daginstitutioner,
skolerne, boligområderne, på uddannelserne.

Jeg er blevet mere interesseret i lokalpolitik
Lokalpolitik kan mærkes, og jeg er selv overbevist om at debatten om gentrificering og skyskrabere på Nordhavn; afvikling af
Street Food på Papirøen og et muligt Fomel-1-løb op og ned af Torvegade er mere interessant end udenrigspolitik og
internationale spørgsmål. Heldigvis er der masser i partiet der brænder rigeligt for sidstnævnte anliggender nok til, at det
kan jeg godt tillade mig at være entusiastisk omkring.

Tak til Else Lykke Madsen
Det kommunalpolitiske år bød for Tårnby-Dragørs vedkommende på et politisk vindskifte. Hvor vi ikke kom ind i Dragør
Byråd, opnåede vi til gengæld et friskt mandat i Tårnby Kommune i form af Ingelise Andersen. Stort tillykke til hende.
På foreningssiden skal der herfra rettes en stor tak til Else Lykke Madsen, den netop afgåede formand.
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Jeg talte med storkredsens næstformand Anne i går, dagen før Årsmødet, og vi kunne ikke blive enige om præcist hvor mange
år du har været formand på Tårnby-Dragør, fordi det er så mange! Men den lokale aspirant Thomas har forsikret at det i
hvert fald er en periode på 10-12 år, hvilket jo slår Jens-Christian på Frederiksberg!

Tillykke med kanonvalget, Frederiksberg!
Det specielle kommunalpolitiske år prægede også Frederiksberg. Frederiksbergs afslutning på samarbejdet med de
Konservative henover sommerperioden 2017 trak overskrifter i medierne, og førte til såvel protester som positive
tilkendegivelser i baglandet. De positive udmeldinger var der vistnok flest af. Kort sagt tog vi et valg og gik med de røde,
hvilket gav os flotte tre mandater.
Og under forhandlingerne blev det til en udvalgspost og det tætteste man vel kommer på en fagborgmester, nemlig
rådmandsposten for arbejdsmarked og uddannelse.
Vi var tæt på bryde den konservative dominans og manglede kun sølle 167 stemmer for at få det afgørende mandat. Ikke
desto mindre lykkedes vi med en bred konstituering og er glade for at vi i dag sidder på en Rådmandspost og de centrale
udvalg, og at Lone Loklindt altså er en form for frederiksbergsk borgmester for beskæftigelse.
Måtte det næste valg fuldbyrde missionen og gøre hende til Frederiksberg Kommunes borgmester.

Jens-Christian N. Poulsen: Hovedstadens nestor blandt jyder og omegnsfolk
På den organisatoriske front har partiets egen Jens-Christian Navarro Poulsen gået på en velfortjent – ikke partipension –
men så til landsforbundets Forretningsudvalg for der, som en afholdt partinestor at bevirke sin indflydelse over for de mange
jyder og omegnsfolk, som vi jo ved, sidder tungt på toppen af Det Radikale Venstres landsforbund og folketingsgruppe!

Organisation: Foreningsåret har givet os de bedste tiltag i årevis
Foreningsåret har budt på en del organisatoriske tiltag:

Kommissoriegruppens arbejde har båret frugt
Først og fremmest vil jeg gerne rette fokus på den såkaldte Kommissoriegruppe.
Nedsat på det ekstraordinære Årsmøde 10. oktober med et kommissorium om at belyse organisationens iagttagelse af sig
selv gennem systematiske interviews med brug af silent mapping-teknikken med henblik på at stille konkrete forslag til
organisatoriske ændringer, der skal styrke kvaliteten af, og oplevelsen af at arbejde for, Hovedstadens Radikale Venstre.
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Her har arbejdet også vist, at vi blandt vores midte er heldige at have nogle af de bedste professionelle organisationsfolk –
ganske gratis – stående til rådighed, også endda med entusiasme oveni som de selv vedlægger. Signe Mie Jensen, Thomas
Elkjær og Anders Thomsen er velkendte navne for de fleste – og hvis de ikke er, er det fordi man er nyt medlem – og de har
stået for en grundig og kompetent interviewsession af imponerende 150-200 nøglepersoner her i partiet på bydels- og
kommuneforeningsniveau over udvalg til centrale frivillige aktører og folkevalgte, landsledelsen, Radikal Ungdom og mange
flere.
Med det antal skulle man tro, at der var tale om en undersøgelse for hele det Radikale Venstres landsforbund.
Jeg selv har ganske vist spillet en rolle i dette arbejde som det fjerde medlem af Kommissoriegruppen, men jeg vil ikke
afdække de egentlige resultater på nuværende tidspunkt, fordi Kommissoriegruppen selv får lov til at uddybe konklusionerne
lidt senere i dag.

Evalueringsgruppernes bearbejdning af forløbene under Kommunalvalget er godt håndværk
I Forretningsudvalget, der består af ca. 10 medlemmer plus Malthe og Andreas i sekretariatet, skulle vi efter valgkampen
evaluere på det netop overståede valg. Sanne Klietsch, Anne Eskildsen, Morten Yde og Freja Wirlander stod i den forbindelse
for at gennemføre to evalueringer: en generel om valgkampen og politikken, og en specifik om udfordringerne i forbindelse
med spidskandidatens afgang i oktober måneder.
Ca. 20 centrale aktører blev i den forbindelse interviewet af især Sanne, og resultaterne, der også var formuleret som
konkrete handlingsforslag, blev fremlagt tidligere på året. Her var hovedkonklusionerne i overskrifter som følger:
Fremover skal Vælgerforeningen i forbindelse med valg:
gennemføre en mere professionel screening af potentielle kandidater; sikre klare roller og ansvarsfordeling mellem de
forskellige organisatoriske led; ha ve en klar kommunikationsstrategi og en strategi, der understøtter involvering på tværs af
Vælgerforeningen; fortsat arbejde for sammenhængskraften i kandidatfeltet; samt dyrke en kultur, der understøtter
konflikthåndtering.
Denne evalueringsproces har været superspændende at følge og være en del af, og jeg er stolt over at kunne sige, at vi på
denne måde har lært en masse af valgkampen!

Fælles informationsgrundlag gennem mere kommunikation på tværs af organisationen
Jeg vil også nævne kommunikation. Et fælles informationsgrundlag er faktisk forudsætningen for det vedholdende
samarbejde vi alle gerne vil have her i partiet. Derudover sikrer en langsigtet og konsistent udmøntet kommunikationsplan
også, at viden holdes ved ilden og dermed kan bruges som værktøj af mange forskellige grupper.
Noget af det værste der kan ske for en ny ledelse i en partiforening er nemlig at skulle genopfinde den dybe tallerken, fordi
den tidligere ledelse har været tavs omkring deres organisatoriske tiltag, arbejdet med de folkevalgte og andre projekter.
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Indførelsen af nyhedsbrevet og Viktors organisationsupdate omkring årsskiftet 2017-2018
Derfor har vi siden det nye forretningsudvalg tiltrådte indført et ugentligt nyhedsbrev. Det kommer på mail, hvilket også er
en måde at rydde op i vores mailtrafik idet vi kan se hvilke mails, der ”bouncer tilbage”. Vi har p.t. ca. 1750 medlemmer, og
typisk åbner omkring 7-800 af dem nyhedsbrevene.
De kommer hver anden lørdag med nyheder fra de forskellige folkevalgte i byråd, regionen og Ida i folketinget; de øvrige
lørdage har jeg slået på tromme for mere organisatorisk viden i partiet.
Organisations-updaten som vi på godt nudansk har benævnt disse skriverier, skal gerne give vores medlemmer en større
indsigt i aktuelle såvel som langsigtede organisatoriske tiltag, som eksempelvis præsentation af forskellige udvalg og grupper
og deres arbejde, bydelenes og kommuneforeningernes ditto samt mere tekniske beskrivelser af et kommende Årsmøde eller
Møde i Storkredsen. De har på det seneste også være taget i brug for at beskrive screeningprocessen for aspiranterne; det vil
sige potentielle folketings- og Europaparlamentskandidater.
På netop denne note vil jeg gerne runde af.

Den nye screeningproces for potentielle kandidater
Alle aspiranter har i år alle været til screeningsamtale med Kandidatudvalget. Denne screeningproces var som sagt en af
konklusionerne på evalueringsgruppens arbejde – nemlig at partiet i større omfang skal screene potentielle kandidater –
uanset om disse er gamle, kendte ansigter eller nye, friske håbefulde personer. Denne screening-proces har fundet sted i løbet
af den seneste måneds tid. Kandidatudvalget har på baggrund af de individuelle screening-samtaler enten anbefalet eller
ikke-anbefalet den enkelte kandidat til Årsmødet.
Alle aspiranterne har fået en anbefaling af Kandidatudvalget, og de er derfor klar til opstillingen senere i dag. Som bekendt er
det på Årsmødet, at den endelige opstilling finder sted. Dette dog undtagen Europaparlementskandidaterne, der kun
indstilles videre til partiets Hovedbestyrelse, og for enkeltes vedkommende til landsmødet.

Organisationen er klar til at valget kommer når som helst

På dette Årsmøde skal vi imidlertid sætte holdet, der skal vinde næste folketingsvalg. Og uanset hvilke kandidater
medlemmerne vælger her på Årsmødet, er Vælgerforeningen allerede i gang med at forberede næste folketingsvalg.
I starten af februar holdt Kampagneudvalget sin allerførste valg-workshop, som havde fokus på at inddrage bydelene og de
kampagnefrivillige så tidligt som muligt i processen.
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Hvad man kan vente sig af Kandidatudvalgets anbefalinger
Kandidatudvalget kommer også med en anbefaling om, hvorvidt vi skal have én eller flere topkandidater, som vi ønsker skal
stå i spidsen for det radikale kandidathold og partiets valgkampagne. I år har vi foreslået én, og at pointafgivningen senere i
dag afgører hvem det skal være.
Når vi endelig kommer til selve valget er der også ændringer på færde: Nye regler betyder at storkredsene nu må benytte sig
af prioriteret sideordnet opstilling ved folketingsvalgene. Det betyder at den radikale kandidatliste ikke længere behøver at
være anført efter alfabetisk rækkefølge. Kandidatudvalgets anbefalinger om dette vender også vi tilbage til senere på mødet.
Når vi senere skal vælge nyt formandskab kan jeg give mine varmeste anbefalinger til Thomas Elkjær som storkredsformand;
og som de to næstformænd den nuværende næstformand og søde sparringspartner Søs Haugaard; samt en god
samtalepartner og superkompetente organisationskvinde, Sanne Klietsch.

Viktor siger tak
Jeg vil gerne takke alle jer, der har været med ”på min rejse” som storkredsformand. Jeg fortsætter dog med at blande mig,
nemlig som bydelsformand hvori vi nu befinder os, og håber os på at blande mig i netværket for de andre bydels- og
kommuneforeningsformænd det næste år.

Rigtig godt Årsmøde!

6. Debat om, og godkendelse af, storkredsformandens beretning,
ved Viktor Dylander

Rosende ord til Viktor
Beretningen er godkendt med fuld applaus
7. Forelæggelse af det reviderede regnskab,
ved Anne Eskildsen & Malthe Krarup

Anne Eskildsen:” Vi har ikke fået alle de budgetteret kontingenter grundet faldende medlemstal, men vi har til gengæld
modtaget mange frivillige bidrag under valgkampen. Der har været underskud på valgkontoen, men med frivillige bidrag har
vi kun fået et underskud på 7657 kr. Ingen fare på fære - vi har 788.576 kr på kontoen pr. 31.12.17 og der er ikke de store
bekymringer.”

Side 11 af 27

Årsmødet 2018
Hovedstadens Radikale Venstre
28/4-2018, Vartov

Fmd.: Thomas Elkjær
thomas@radikalehovedstaden.dk
1. næst.fmd.: Søs Haugaard
Soes@radikalehovedstaden.dk

Spørgsmål fra Kasper Tingkær - Hvorfor er der ikke brugt penge på Radikal Dialog? Svar: I valgår modtager vi ikke penge fra
Regionen mod at de betaler hele Radikal Dialog.
Spørgsmål fra Karen Melchior- Hvad gør man med medlemmer der bliver meldt ud grundet manglende betaling af
kontingent? Svar: Det bliver besluttet år for år, men man gør en indsats for at kontakte dem.

8. Præsentation af sekretariatet 2017-2018,
ved Viktor Dylander

Præsentation af Rasmus Pontoppidan, Malthe Krarup og Andreas S. Holm
Rosende ord til Sekretariatet fra Morten Yde på vegne af KMU og FU

9. Kommissoriegruppens fremlæggelse af dens arbejde med spørgsmål-svar-runde,
ved Viktor Dylander, Thomas Elkjær, Anders Thomsen og Signe Mie Jensen

Præsentation af Kommisoriegruppen ved Signe Mie og Thomas Elkjær
Malthe Rugberg Andersen er enig i mere politikudvikling
Øystein Leonardsen mener at vi ikke formår at udnytte medlemmernes kompetencer ordentligt.
Le Lyby havde snakket om at vi skulle blive bedre til at kommunikere bedre mellem folkevalgte og bagland - bl.a. med øget
debat i facebookgrupper.
Christina Holm havde snakket om at medlemmer skal gøre sig gældende i partiet ift. politik
Katalog over handlinger fra kommiesoriegruppen uddelt . Denne er inddelt i emner og den skal ses som en inspirationskilde
til konkrete handlinger, som kan udføres i de forskellige led.
Jes Tiedemann vil gerne have fokus på at engagere medlemmerne - også uden for valg.
Thomas Baard siger tak for det store arbejde, men undrer sig over at kommuneforeningerne ikke står nævnt.
Christopher Røhl opfordrer til at medlemmerne også kontakter de folkevalgte og hjælper med at sætte tingene igang. Det skal
ikke bare ende med flotte tanker.
Louise Winther påpeger at det er svært at få det igang, men at folkevalgte tager imod ting med kyshånd hvis de bliver leveret i
en færdig brugbar form.
Abbas Razvi mener at vi har et generelt problem med at det er lettere at forstå hvad vores politiske modstandere siger end
hvad vi siger.
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Malthe Rugberg synes at det er rigtigt positivt at Radikal Ungdom København er blevet involveret i processen. Han spørger
også ind til hvordan at vi vil følge op på resultaterne fra undersøgelsen. - Signe Mie svarer at hun selv vil tage resultaterne
med i sit arbejde som bydelsformand.
Anette Thaulow pointerer at hun gerne vil have mere fokus på bydelene.

10. Behandling af indkomne forslag, herunder vedtægtsændringsforslag,
ved Viktor Dylander

Signe Mie præsenterer de ændringsforslag, der er stillet som resultat af kommiesoriegruppens arbejde.
Ændringsforslag til §9 stk. 1 er vedtaget
Jens-Christian fremhæver at han har haft en diskussion med Bo om hvilke valg og hvilke kandidater som kandidatudvalget
kommer i spil. Det er normalt blevet brugt til KV i København og til FT i hele storkredsen. Signe Mie præciserer at det drejer
sig om KV, FT og EP-valg i København.
Kasper Tingkær påpeger at kandidatudvalget efterhånden bliver tillagt mere og mere indflydelse, hvor at det bør og er
lokalforeningerne der har ansvaret for kandidater. - Signe Mie ser ikke forslaget som en begrænsning af dette, men snarere en
hjælp.
Nana Debel er også bange for at der bliver frataget ansvar fra lokalforeningerne, men anerkender at der skal være et sted
man kan hente hjælp.
Dan Kreutzfeldt påpeger at det kun er en anbefaling som kandidatudvalget laver som man kan stemme for eller mod.
Anders Thomsen fremhæver at det ikke er at tage noget fra bydelene men snarere at man responderer på det ønske der har
været i foreningen.
Jes Tiedemann synes at det er fint at der er et kandidatudvalg der ser på det overordnede kandidatfelt hvor lokalforeningerne
ser mere snævert på deres egne kandidater.
Le Lyby synes at det er fint at der er en instans som kigger kandidaterne efter i sømmene da man godt kan være personligt
tætte med ens lokale kandidat. Hun spørger også ind på hvad den overordnede pointe er med ændringen af kandidatudvalget.
- Signe Mie svarer at det er et spørgsmål om at gøre så kandidatudvalget kan understøtte.
Kasper Tingkær fremhæver at man ikke kan nøjes med at svare på spørgsmål med at “mange har sagt i foreningen” - Anders
Thomsen svarer at det dog langt hen ad vejen har været baggrunden for de forslag der er stillet.
Sanne Klietsch mener også at det er vigtigt at se på ændringen som en støtte til kandidaterne så der sker en
forventningsafstemning mellem bydelen og kandidaten.
Viktor Dylander forklarer hvad kandidatudvalget har gjort i år og dermed hvordan at ændringen kommer til at påvirke det
fremtidige arbejde.
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Signe Mie påpeger at kandidatudvalget også rådgiver lokalforeningerne før de vælger deres kandidater.
Jes Tidemann fremhæver at der også kan være tale om en anden repræsentant fra lokalforeningen end formanden.
Morten Yde ser i højere grad ændringen som en forbedring af de processer som man har haft i mange år i kandidatudvalget.
Karen Melchior påpeger at kandidatudvalgets rolle også er at snakke med de kandidater der ikke er indstillet af en
lokalforening.

Ændringsforslag til §9 stk 1 pkt. 2 er vedtaget.

Ændringsforslag til §9 nyt stk 4 er vedtaget.
Esben spørger hvilket RU organ der skal udpege medlemmet. - Signe Mie svarer at det må de selv finde ud af.

Ændringsforslag til §12 stk. 1 er vedtaget i ny form.
• Ændringsforslag 1 til ovenstående er faldet.
• Ændringsforslag 2 til ovenstående er vedtaget
Bo Nissen Knudsen argumenterer for ændringsforslag 1, da det fratager ledelsen muligheden for styre processen og at det
kan blive for rigidt. Der er ikke nogen grund til at vedtægtsfæste en deadline for vedtagelse af et kommunalpolitisk program
og dermed indskrænke den fleksibilitet som vælgerforeningens ledelse og udvalget kan operere med. Det har så vidt vides
aldrig givet problemer for ledelsen at skulle fastsætte en hensigtsmæssig deadline uden at støtte sig til vedtægterne. Skal man
endelig vedtægtsfæste en deadline, er opstillingsmødet måske det dårligste tidspunkt der overhovedet kan vælges: På det
tidspunkt vil man hverken få den fordel at kandidat-aspiranterne ved hvad de skal stå på mål for før de opstiller, eller få den
fordel at de opstillede kandidater kan være med til at præge programmet.
Christina Holm påpeger at det bør være dem der stiller op som har skrevet valggrundlaget.
Karen Melchior fremhæver at programmet er foreningens valgprogram og ikke nødvendigvis alle de enkelte kandidaters
mærkesager.
Mia Nygaard fremhæver at for at valgprogrammet kan være aktuelt så er det vigtigt at der plads til at inkluderer nye store
sager.
Tommy Petersen mener at det vil være en god måde at inkluderer de nye kandidater i det at føre valgkamp.
Kasper Tingkær synes at det kunne være senest på opstillingsmødet for at give mere fleksibilitet. Han stiller dermed
ændringsforslag til ændringsforslaget : Senest på årsmødet.

Ændringsforslag til §12 stk. 3 er faldet
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Kim Mandix mener ikke at denne ændring ville have ændret noget ved sidste valg, som det prøver at løse.
Johnny er ikke tryg ved at der kun stilles 14 op. Han er ikke sikker på om man får bedre kandidater af det.
Malthe Rugberg er positiv overfor forslaget
Le Lyby mener at et bedre kandidatudvalg vil løse problemet og ændringen derfor ikke er nødvendig.
Thomas Baark påpeger at mange kandidater kan være en fordel da de fleste alligevel får nogle stemmer og dermed
bidrager til det hele.
Jes Tiedemann synes at der skal beholdes de 18.

Ændringsforslag til §13 stk. er vedtaget og der tilføjes dermed nye stk. 11, 12 og 13.
• Tommy Petersen mener ikke at det skal kunne gælde hvis der er tale om en politisk holdning/udmelding man er
uenig med.
• Kasper Tingkær synes at det giver for vidtgående redskaber for onde hensigter.
• Nana Debel spørger ind til hvorfor det er 5 stillere - Anders Thomsen svarer at man skal bruge 5 stillere og derfor
også 5 stillere til at få en af listen.
• Søren Birch mener at det kan bruges som “nuclear button” hvis man er uenig med folk.
• Brian mener ikke at man skal kunne fratage nogen noget og i stedet for skal kunne være uenig med folk.
• Anders Thomsen mener at man skal have en grundlæggende tillid til medlemmerne og at den enkelte gang man har
gjort noget lignende er i omegnen af 20 år siden.
• Signe Mie mener ikke at man kan kuppe nogen da det kræver et flertal i SB og det dermed er en demokratisk proces.
• Nich Vikander fremhæver at det er ret normalt i andre lande at man kan fratage folk deres kandidatur og at det
giver fleksibilitet.
• Mia Nygaard mener ikke at det en del af det radikale DNA, og mener at 3 dage og 5 medlemmer af SB er meget lidt
og meget hurtigt.
• Øystein Leonardsen mener at når retfærdighed går ind så går kærligheden ud. Det er ikke en rummelig holding.
• Le Lyby mener heller ikke at det er en del af det radikale DNA.
• Ida Auken mener at man har en årlig mulighed for at fratage folk deres kandidatur og at vælgerforeningen gerne
skal have de folkevalgtes ryg.
• Sanne mener at vi har berøringsangst ift. at tale om tillid og at rapporten viser at vi har et problem med ikke at
kunne gøre/handle når vi er uenige med en kandidats opstilling. Hun tvivler på at det vil blive brugt om i sager om
politisk uenighed.
• Louise Vinther Allis synes at det er bedre at vi tager det internt i partiet i stedet for at det bliver en folkedomstol der
skal få folk til at trække sig,
• Morten Yde mener at det i højere grad var et spørgsmål om at en kandidat kuppede foreningen end at foreningen
kupper kandidater.
• Søren Birch spørger ind til hvad man gjorde dengang. - Anders Thomsen giver en forklaring.
• Signe Mie runder af
• Hun mener at Lousie har en god pointe
• Hvis man synes 3 dage er for kort så kan man stemme for Bos forslag.
Bo Nissens ændringsforslag er faldet.
Tommy Petersens ændringsforslag er faldet
Annette Thaulows ændringsforslag er faldet
• Dan spørger ind til processen
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Anders Thomsen mener at det er unødvendigt og kan ikke se hvordan at processen skal fungere.

Ændringsforslag til §14 stk. 2 er vedtaget.
• Bo vil gerne have et nutids-r sat ind - det tages redaktionelt.

Frokostpause.

Efter frokost tale ved Landsformand Svend Thorhauge

Viktor Dylander gennemgår de ændringsforslag som forretningsudvalget har indstillet.

Ændringsforslag §8 er vedtaget
• Kasper Tingkær spørger ind til hvem der skal have ansvaret for det bladet. - Diana svarer at det er et græsrodsblad
hvor dem der tager teten laver indholdet.
• Kasper Tingkær spørger ind til finansieringen af bladet kontra hvem der har hvad at skulle have sagt - Anne
uddyber at det er en del af igangværende proces. - Diana uddyber at der er ca. 50/50 repræsenterende fra vores
storkreds og så fra de andre storkredse i regionen.

De nye vedtægter vedtages slutteligt samlet.

Behandling af indkommet forslag om politisk udtalelse fra Hovedstadens Radikale Venstre om radikale værdier.
• Bo Nissen Knudsen argumenterer for udtalelsen.
• Ida Auken kommenterer på udtalelsen. Hun er ikke uenig i noget der står i udtalelsen, men er ærgerlig over det citat
hun bliver citeret for som er taget fra Ekstra Bladet.
• Morten Yde mener ikke at teksten tilføjer noget og at det er ærgerligt at slutte debatten med en udtalelse som ikke
bidrager med noget nyt.
• Thomas Elkjær mener ikke at teksten tilføjer noget nyt.
• Øystein Leonardsen stiller et ændringsforslag
• Gudny Eysturoy er imod teksten da det kan blive udlagt som en konflikt mellem Ida og bagland.
• Malthe Rugberg mener at det er fint at slå det fast.
• Le Lyby synes at det er fint at alle er enige om at det er fornuftigt det der står og at vi bare skal stemme det igennem.
• Kasper Tingkær synes at det kan være en god mulighed for Ida om at kunne uddybe sine holdninger og nuancere sin
bog.
• Karen Melchior mener at det vil være uheldigt at lave en udtalelse der rejser flere spørgsmål end det giver svar.
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Thomas Baark synes at det er fint at slå det fast at vi er et sekulært parti og at det derfor er fint at slå det fast.
Anette Thaulow anser det for vigtigt at vi slår det fast at vi er et sekulært samfund der værner om de
grundlovsbaserede rettigheder.
Louise tror at det kan blive opfattet som et indspark til debatten om omskæringsdebatten.
Søren Birch frygter at det kan være dette som pressen fokuserer på bagefter.
Tommy Petersen mener at det er et indspark til debatten som kan være med til at dreje debatten i en bestemt
retning. Han tror ikke folk bliver usikre på den radikale linje på grund af det her.

Øysteins ændringsforslag tilføjes.
Udtalelsen vedtages.

Behandling af “En stærk hovedstad for hele landet”. Udtalelse fra Hovedstadens Radikale Venstre.
• Mette Annelie argumenterer for udtalelsen.
• Mia Nyegaard motiverer yderligere for.
• Kasper Tingkær støtter udtalelsen, men hvordan skal udligningen så være?
• Morten Yde: Det er vigtigt at pointerer, at de penge som bliver taget fra parkeringsafgiften bare går i statskassen
uden nærmere begrundelse.
• Ruben Kidde støtter forslaget og mener at Frederiksberg også vil støtte op.
• Thomas: Det lyder som om at København piver.
• Mia: Vi har foreslået hvor pengene skal komme fra. Problemet er statistikken, som bygger på selvindreporterede
indberetninger til Danmarks Statistik.
• Mette Annelie mener at udtalelsen faktisk er balanceret, og er enig i at det ville være godt med en radikal
udligningsreform, men det kræver at hele partiet tager diskussion, hvilket ikke har været muligt endnu.
• Udtalelse vedtaget

Takketale til Bo Nissen Knudsen og Viktor Dylander af Søs Haugaard

11. Uddeling af Marianneprisen,
ved Anders Thomsen (Mariannemodtager 2017)

Årets Mariannepris går til Næstformand Anne Eskildsen

13. Fastsættelse af kontingent for storkredsforeningen,
ved Viktor Dylander
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Det foreslås at kontingentsatsen fortsætter uændret
Forslag vedtaget

14. Valg af storkredsformand,
VALG

Thomas Elkjær stiller op og motiverer sit kandidatur.
Thomas valgt med appluas.

15. Valg af første og anden storkredsnæstformand, hvis stemmetal afgør rækkefølgen,
subsidiært ved konstituering i forretningsudvalget,
Søs Haugaard og Sanne Klietsch stiller op og motiverer deres kandidaturer. Søs er valgt til 1. næstformand med 153
stemmer. Sanne er valgt med 135 stemmer til 2. næstformand.

16. Valg af 10 medlemmer af storkredsbestyrelsen,
VALG
Følgende stiller op og motiverer:
1. Nana Debel
2. Christian Vitting Gregersen
3. Kristian Brandrup
4. Anette Thaulov
5. Brian Fabricius
6. Freja Wirlander
7. Jens Wallberg
8. Henrik Nord
9. Thomas Kisbye
10. Thea Bang
11. Hicham El-Khaled
12. Rune Fogh Sørensen
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Følgende markeret med fed er valgt:

Christian Vitting Gregersen 422 1
Kristian Brandrup

380 2

Nana Debel

352 3

Freja Wirlander

334 4

Thea Bang

330 5

Henrik Nord

252 6

Rune Fogh Sørensen

229 7

Hicham El-Khaled

224 8

Brian Fabricius

211 9

Jens Wallberg

209 10

Thomas Kisbye

144 11

Anette Thaulow

117 12

17. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant,

2 Revisorer valgt med applaus
Rasmus Pontoppidan
Esben Holdt

Revisorsuppleant valgt med applaus
Kristian Mols Rasmussen

Side 19 af 27

Årsmødet 2018
Hovedstadens Radikale Venstre
28/4-2018, Vartov

Fmd.: Thomas Elkjær
thomas@radikalehovedstaden.dk
1. næst.fmd.: Søs Haugaard
Soes@radikalehovedstaden.dk

19. Kandidatudvalgets anbefaling om opstillingsproces for pkt. 14 (internt),
opstillingsproces for listesammensætningen (eksternt) og antal topkandidater fremlægges,
ved Viktor Dylander

Ændringsforslag fra Karsten Lauritzen: Vælg først en topkandidat - derefter prioriteres resten separat
Andre tilkendegiver at der skal være en samlet prioritering.
Karstens forslag falder.
20. Beslutning om Kandidatudvalgets anbefaling,
ved Viktor Dylander

Kandidatudvalgets anbefaling vælges med applaus
21. Opstilling af folketingskandidater i Københavns Storkreds' 12 opstillingskredse
(København har 9 kredse; Frederiksberg har 2 kredse; Tårnby & Dragør har 1 kreds),
1. Østerbrokredsen: Mette Annelie motiverer sit kandidatur. Valgt med applaus
2. Sundbyvesterkredsen: Jeppe Fransson motiverer sit kandidatur. Spørgsmålet hvordan fører han sin politik mest
effektivt? Svar: Jeppe fører politik fra hjertet, og kender sin socialpolitik fra sit arbejde som socialrådgiver.
Spørgsmålet: Er der slet ikke noget godt ved 225 timers reglen? Svar: Jeppe mener at man i højere grad skal stole på
de uddannede socialrådgivere. Valgt med applaus.
3. Indre Bykredsen: Andreas Pourkamali motiverer for sit kandidatur. Der spørges ind til det hvilke områder indenfor
kulturen Andreas interesserer sig for. Svar: Der er for mange der ikke er en del af kulturen og det er især de
svageste der ikke er en del af de fællesskaber. Det er dog også vigtigt at der er plads til vores institutioner som f.eks.
Operaen. Valgt med applaus.
4. Sundbyøsterkredsen: Louise Vinther Alis motiverer for sit kandidatur. Spørgsmål: Hvad betyder det for hende at
være stillet op i København. Svar: Louise føler sig mest hjemme på Amager. Valgt med applaus.
5. Nørrebrokredsen: Samira Nawa motiverer for sig. Dan erklærer sig uenig i mindretals erklæringen fra
kandidatudvalget. Spørgsmål: Hvordan vil du som efterkommer af flygtninge, gøre noget for at danskere af anden
etnisk herkomst stemmer mere. Svar: Hun vil fortsat have fokus på det, og har med hendes baggrund et godt afsæt
for at øge stemmeprocenten. Spørgsmål: Vil du gøre noget særligt for København som kandidat valgt i København?
Svar: Hendes mærkesager passer godt på København, så der vil være et helt naturligt fokus på Københavnske sager
i en national kontekst. Valgt med applaus.
6. Bisbebjergkredsen: Lartey Lawson motiverer for sit kandidatur. Abbas Razvi motiverer for sit kandidatur.
Spørgsmål til Abbas: Hvordan ser du dit samarbejde med den lokale bydelsbestyrelse? Svar: Han har gennem sin tid
i regionen prøvet at arbejde sammen med lokale bestyrelser. Spørgsmål til Abbas: Hvad kendetegner
Bispebjergkredsen for dig. Svar: Kredsen er kendetegnet ved de integrationsproblemer der er og de problemer der
har været med boligpolitikken. Spørgsmål til Lartey: Hvad er dine mærkesager. Svar: Plads til at kommunerne kan
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sikre praktikpladser til unge. Derudover er skolepolitikken også et fokus. Spørgsmål til begge: Hvorfor er det
væsentligt for dem at være opstillet i København. Larteys svar: Han bor her. Abbas: Han er blevet opfordret til det,
og han tror han kan gøre en forskel for dem der bor her. Spørgsmål til begge: Hvad er deres holdning til
drengeomskæring? Abbas svar: Han mener at ingen skal lide overgreb, hvis det kan påvises at det skader børn så vil
han stemme for et forbud. Ellers er han imod. Larteys svar: Han har ikke en holdning til spørgsmålet da han selv er
omskåret. Spørgsmål til begge: Hvad er deres strategi for at få stemmer fra personer med anden etnisk baggrund
end dansk. Abbas svar: Han vil stemme dørklokker og spørge folk hvad de vil gøre ved deres problemer. Larteys
svar: Han vil sørge for at banke på døre og høre folk hvad de mener. Spørgsmål til begge: Hvordan vil de arbejde for
at få flere praktikpladser? Abbas svar: Han vil bruge sine erfaringer fra arbejdet i regionen og samarbejde med
arbejdsgivere. Larteys svar: Han vil bruge sine erfaringer fra dengang han selv var i praktik. Praktikanterne skal
også i højere grad oplyses. Abbas fik 25 stemmer, Lartey fik 57, 3 er blanke. Lartey er valgt.
7. Brønshøjkredsen: Jesper Abildgaard motiverer for sit kandidatur. Spørgsmål: Hvad var afslutningen på din tale.
Svar: Jesper holder resten af hans tale. Spørgsmål: Hvad er hans position ift. værdipolitikken. Svar: Han vil gerne ind
på midten, han vil gerne komme med de rigtige løsninger på nogle af de reelle problemer som DF har rejst. Han er
valgt med applaus.
8. Valbykredsen: Rune Scharff Andreasen motiverer for sit kandidatur. Spørgsmål: Hvorfor stiller du ikke op til
kommunalvalg når du fokuserer på ældrepolitik? Svar: Der er alt for stor forskel på kommunernes pleje. Der er brug
for nogle stærkere aftaler mellem stat og kommuner og færre budgetstramninger fra folketingets side af. Man skal
dog ikke fjerne det for kommunerne. Spørgsmål: Er du klar til at sætte skatten op for at sikre forsørgelsen af de
ældre? Svar: Det er en bunden opgave. Man kunne godt sætte f.eks. boligskatten op. Spørgsmål: Hvordan har du det
med øget brugerbetaling? Svar: Rune går ind for den universelle velfærdsstat og mener at der er råd til det. Valgt
med applaus
9. Vesterbrokredsen: Ida Auken motiverer for sit kandidatur. Spørgsmål: Hvad er din holdning til grænsen mellem
religion og politik? Svar: Man kan godt være sekulær og religiøs samtidig. Det vi skal bekæmpe er reaktionære
religioner. Spørgsmål: Hvordan har du tænkt dig at tale Københavns stemme? Svar: Jeg har prøvet at løfte flere
sager fra København. Kom bare med specifikke sager. Valgt med applaus.
10. Falkonerkredsen; Ruben Kidde motiverer for sit kandidatur. Spørgsmål: Hvor meget vil du interagere med de andre
kommuner end Frederiksberg, når det nu er der du kommer fra. Svar: Han er stor tilhænger af “Greater
Copenhagen” samarbejdet der arbejder for hele hovedstadsregionen inkl. Skåne skal udvikles. Det er han da han
mener at hovedstaden skal trække hele landet fremad. Valgt med applaus.
11. Slotskredsen: Karsten Lauritsen motiverer for sit kandidatur. Spørgsmål: Hvordan vil du bruge dine erfaringer fra
iværksætteri i dansk politik. Svar: Han har hjulpet masser af virksomheder igang og er igang med at lave et
iværksætterhus sammen med Københavns kommune. Han vil fokusere på små fornuftige virksomheder der udgør
90% af de danske virksomheder.
12. Tårnbykredsen: Thomas Maare motiverer for sit kandidatur. Valgt med applaus.

Opstillings rækkefølge (prioriteret sideordnet) efter afstemning:

Kreds

Kandidat

Point Placering

Vesterbrokredsen

Ida Auken

650 1
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Nørrebrokredsen

Samira Nawa

384 2

Østerbrokredsen

Mette Annelie Rasmussen 360 3

Falkonerkredsen

Ruben Kidde

337 4

Sundbyvesterkredsen Jeppe Fransson

320 5

Slotskredsen

266 6

Karsten Lauritsen

Sundbyøsterkredsen Louise Vinther Alis

212 7

Valbykredsen

Rune Scharff Andreassen 192 8

Indre Bykredsen

Andreas Pourkamali

187 9

Brønshøjkredsen

Jesper Abildgaard

166 10

Tårnbykredsen

Thomas Maare

123 11

Bispebjergkredsen

Lartey Lawson

115 12

22. Hvorfor Radikale Venstre er Danmarks EU-parti,
tale ved Karen Melchior

Hvor stammer vi fra som parti… Hvad har Social-Liberalt lederskab betydet i Europa? Hvor stå kampen for det liberale
samfund idag?
Hvor stammer vi fra som parti…
Det Radikale Venstres partiprogram 1905:

Det danske Samfund er nu et andet, end det danske Samfund i 1872. Livet har skabt nye Former og har paa mange Punkter
givet os en ny Lære. Og navnlig har det givet os den sikre Erkendelse, at den økonomiske Frigørelse er det første og største af
Demokratiets Bud.
...
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Danmark støtter og fremmer de hjemlige og internationale Bestræbelser for Fred og Ret, særlig ved Indgaaelse af
Voldgiftstraktater.
...
Kjøbenhavn erklæres for en aaben By. Den bestaaende Fæstning nedlægges.
...
Finanstolden paa de almindelige Livsfornødenheder og Raastoffer nedsættes efterhaanden, indtil den ganske kan bortfalde.
Beskyttelsestolden ophæves planmæssig gradvis med billigt Hensyn til bestaaende Erhverv.
Overfor de Virksomheder, der er faktiske eller retlige Monopoler, værnes Samfundets Interesser, om fornødent ved
Virksomhedernes Overtagelse af Kommune eller Stat.
...
I den civile Lovgivning tilstræbes nordisk Fællesskab.

Med 1905 ord og i 1905 virkelighed, så er det jo mange af de ting, som netop EU arbejder med.
Det Radikale Principprogram fra 1997 taler mere direkte om Europa.

Det Radikale Venstre vil bekæmpe en ny opdeling af Europa. Vi vil arbejde for skabelsen af et kollektivt sikkerhedssystem,
som omfatter alle europæiske lande og Nordamerika. Dette skal ske gennem samarbejde i OSCE, NATO, EU og Europarådet.
Det er målet, at de central- og østeuropæiske lande, de baltiske stater og SNG-staterne deltager ligeværdigt i samarbejdet.

Vi mener, at EU er et afgørende redskab i bestræbelserne for at skabe et udelt og fredeligt Europa. Alle demokratiske lande i
Europa, der ønsker det, skal kunne optages i EU. Landene skal opfylde ens krav for optagelse og tiltræde bærende dele af
samarbejdet.

Hvad betyder Social-Liberalt lederskab i Europa i dag?
I sidste uge var jeg med Alexander Bjørn repræsentanter for Radikale til seminar om liberalt lederskab i Europa. Formand for
Centerpartiet, Michael Arthursson førte os 55 år tilbage i tiden til den liberale modstand mod Berlin muren, som både John F.
Kennedy og Regan støttede blev revet ned.
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For 55 år siden, i juni 1963 fra Rådhuset i Schöneberg i Vestberlin talte John F. Kennedy for at understrege den amerikanske
støtte til Vesttyskland, 22 måneder efter det Sovjet støttede Østtyskland havde bygget Berlin muren for at spærre den
østtyske befolkning inde i et undertrykkende autoritært land. Hans velkendte omend grammatiske forkerte budskab var “Ich
bin ein Berliner”.

I juni 1987, 24 år senere, gav Ronald Reagan også en tale i Vestberlin - også om Berlinmuren. Hvor han kaldte på Soviet
Unionens leder Mikhail Gorbachev om at fjerne den fjerne muren mellem Vest og Øst Berlin. "Tear down this wall!"

29 år senere gik Donald Trump til valg på “I will build a great, great wall”. Det blev han valgt på til at være Amerikas
præsident i 2016.

Den udvikling tog kun små 55 år. Lang tid for et menneske, kort i historisk perspektiv. Forandring kan ske hurtigt.

Berlinmuren stod i kortere tid end den nu har været nede.

Hvor står kampen for det liberale samfund idag? Hvad deler os idag? Den står ikke i mellem lande. Den kamp står mellem og
med mennesker i vores samfund.

Det er ikke mure, der splitter os os idag. Det er frygten. Frygten for fremtiden. Frygten for den anden. En frygt, der puster til
hadet. En frygt, der puster til vold og terror.

Vi vil tage ansvar for det europæiske samarbejde, som vi er en del af, og som holder nøglen til holdbare løsninger. Vi vil
arbejde på fælles løsninger med og mellem landene.

Vi skal have modet til at stå ved vores værdier, hvis vi vil vedblive at være dem, vi er. Danmark skal fortsat være et åbent
samfund båret af udsyn og humanisme.
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Valget i 2019 bliver mere end nogensinde et valg om værdier: Mellem liberale værdier om frihed og lige muligheder eller en
autoritær blindgyde brolagt med frygt. Vi skal i 2019 igen vise, at vi tror på fremtiden. Tror på optimisme. Tror på
mennesker. At vi tror på Europa.

Hvis I også tror på det. Så mener jeg, at I skal overveje at stille op til Europa Parlamentet som suppleanter for København og
som kandidater uden at være opstillet af en storkreds.

Fordi det handler de værdier, vi i Radikale Venstre ønsker at kæmpe for. Fordi, hvis ikke vi siger det, som vi mener som
social-liberale, så er der ikke nogen som siger det. Hvad enten der er i paneldebatten, på gaden eller med læserbreve i avisen.

23. Valg af 2 Europaparlaments-kandidater og 2 suppleanter,

Karen Melchior motiverer sit kandidatur.
David Munis Zepernick motiverer sit kandidatur.
Spørgsmål til begge: Modstanden mod EU vokser og bliver stærkere. Svar fra David: “EU-modstanden har rykket sig fra
venstrefløjen til højrefløjen og er i høj grad blevet en værdipolitisk modstand. Vi skal have skabt rum for både at være
dansker og europæer. Svar fra Karen: “ Vi bliver nødt til at kæmpe for et socialliberalt Europa.”
Spørgsmål til begge: Hvordan sørger vi for større åbenhed i EU-lovgivningen? Spørgsmål til begge: Hvad er den største
udfordring I EU ift. overflødigt bureaukrati? Svar fra Karen: “Begge spørgsmål hænger sammen. Når man ikke har kunne finde
en løsning har man gået ind i et lukket rum og forhandlet. Der er for meget blok politik i Europaparlamentet.” Svar fra David:
“Man kunne pejle de svenske åbenhedsregler op mod de europæiske, så ville der være langt større åbenhed. Hvis man
gennemførte den føderale ide ville man få mere åbenhed.

Storkredsbestyrelsen får mandat til at indsupplere suppleanter..

24. Valg af storkredsens redaktør til Radikal Dialog,
ved Diana Bang-Udesen

Side 25 af 27

Årsmødet 2018
Hovedstadens Radikale Venstre
28/4-2018, Vartov

Fmd.: Thomas Elkjær
thomas@radikalehovedstaden.dk
1. næst.fmd.: Søs Haugaard
Soes@radikalehovedstaden.dk

Ingen opstillede. Storkredsbestyrelsen får mandat til at indsupplere redaktør.
25. Afslutningstalen,
ved værtsbydelen og det nye storkredsformandskab
26. Evaluering og eventuelt,
ved Viktor Dylander

•
•
•
•
•
•
•

Der klages over at datoen ligger midt i store bededagsferien.
Der ønskes længere taletid til folketingskandidaterne. Især med tanke på at det er et valgår.
Der ønskes at man overholder tidsplanen.
Der klages over at man bruger tid på at snakke vedtægter der kun har at gøre med lokale forhold i Københavns
Kommune.
Der ønskes mere tid til at snakke om EP-kandidatur når det kun sker hvert fjerde år.
Der takkes for at der blev taget god tid til kommisoriegruppens arbejde.
Der klages over dyre priser på mad og drikkevare da det afskærer mange fra at være med.

Evt.
Samira Nawa reklamerer for arrangement ved den røde plads kl. 13 d. 29. april.
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Underskrives hermed af Forretningsudvalget:

Thomas Elkjær, Formand

Søs Haugaard, 1. Næstformand

Sanne Klietsch, 2. Næstformand
med økonomisk ansvar

Malthe Rugberg Andersen, RU

Gudny Eysturoy, Frederiksberg

Morten Yde, Medlem

Helle Fog, Medlem

Kristian Brandrup, Medlem

Freja Lilli Wirlander, Medlem

Christian Vitting Gregersen,
Medlem
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