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Årsmøde 19’
Referat af Årsmøde
1. Velkomst og fællessang
Else Lykke Madsen bød velkommen og præsenterede de praktiske ting i forbindelse med
årsmødet.
Svend Thorhauge kom og holdt tale. Han takkede for en fantastisk valgkamp og valgfest
og bemærkede hovedstadens særlige indsats og organisering under valgkampen. Det
handler om at bruge vores positive situation nu til at vi får fat i endnu flere medlemmer
og aktive. Vi skal arbejde på at have transparens i partiet - både under de nuværende
regeringsforhandlinger og efterfølgende. Vi kigger også frem mod kommunal- og
regionsrådsvalget i 2021.
Der blev sunget “Jeg ser de bøgelyse øger”

2. Åbningstale
Troels Arvin fra Tårnby-Dragør holdt åbningstale:
“Velkommen igen til årsmødet. Mit navn er Troels Arvin, og jeg er formand for Sydamagers
radikale vælgerforening.
2019 har budt på valg over hele verden. Nordkorea havde parlamentsvalg i marts;
stemmeprocenten var 99.99%. I Mikronesiens Forenede Stater gik 16000 borgere til
stemmeurnerne på tværs af det 3000 km lange land. I Indien stillede 8000 kandidater op
til parlamentsvalg, og 600 millioner mennesker afgav stemmer ved en million
afstemningssteder, hvoraf det højst placerede lå i fem kilometers højde. Listen over
verdens valghandlinger i 2019 er meget længere. Og den er fuld af fun facts, som
hovedsagelig må bringe én i godt humør.
Vigtigst for os var selvfølgelig EP- og folketingsvalgene, som begge gik rigtig godt for vores
parti. Der er virkelig noget at fejre i dag og i aften.
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Ved valgene blev politikerne givet en bunden opgave med hensyn til klimaindsats, og jeg
ser med stor spænding på, hvordan man i de kommende år vil honorere det tydelige
folkekrav. For hvad er det egentlig, der stilles krav om?
Lige inden valgene var jeg til klimamarch rundt om Slotsholmen. Det var positivt at se så
tydelig en insisteren på den grønne dagsorden. Men det var samtidig en underlig oplevelse:
Ø-plakater dominerede i menneskehavet. Men Enhedslisten er jo dem, der fortsat gerne vil
have os ud af EU, selvom EU er det vigtigste værktøj til begrænsning af drivhusgasser fx
gennem energiaftaler som dem Morten Helveg går og sysler med.
På klima-marchen var der deltagelse af Amager Fælleds Venner, hvilket i mine øjne var lidt
bizart: I en verden, hvor næsten otte mia mennesker skal leve uden at ophede jorden og
uden at fortrænge al natur, er det afgørende, at rigtig mange af os presser os godt sammen
i velisolerede boliger meget tæt på el-drevet kollektiv trafik -- præcis, hvad byggeriet på
Strandengen ville have realiseret.
Plastic var også i unåde på marchen, og plastic er i så sandelig et problem i store dele af
verden. Men i et land med moderne forbrændingsanlæg og fjernvarme kan man for
nuværende argumentere for, at afbrænding af plasticaffald bidrager til mindre
kulafbrænding, hvilket ikke er så skidt endda. Hvem ved: Når engang man får knækket
nødden mht. effektiv genbrug af plastic i Danmark, kan det være, at plastic går hen og
bliver en miljøgevinst: En stolpe af genbrugsplast er muligvis mere miljøvenlig end en
trykimprægneret træstolpe.
På marchen var der én med et skilt, hvor der stod "Vi tager bad sammen for at spare på
vandet - hvad gør du?" Det er et hyggeligt budskab; men jeg må sige, at når jeg tager bad
med min kone, så resulterer det ikke just i vandbesparelser. Samtidig er vandmangel ikke
noget presserende problem i Danmark: Vi har vand nok, så vores udfordring er at få
forebygget yderligere lukning af vandboringer som man fx har været nødt til her på
Amagers sydspids. Vi skal egentlig bare følge en landbrugsplan som Radikale Venstres.
Og så kan man også kigge på, hvad der sker i Rudersdal og i Århus: I Rudersdal har
kommune, vandforsyning og naturfredningsforening i denne uge givet hinanden håndslag
på at blive en giftfri kommune. I Århus Kommune har man haft mod til at forbyde
sprøjtegift på et stort areal ved forstaden Beder. Det affødte klager fra en række lodsejere,
men 24. maj afgjorde klagenævnet, at forbuddet var lovligt. Vi behøver ikke spare på
vandet, men vi det kræver vilje, hvis det skal vedblive at være rent.

Side 2 af 19

ÅRSMØDE 19
Hovedstadens Radikale Venstre
08/06-19, Store Magleby

Fmd.: Søs Haugaard
soes@radikalehovedstaden.dk
1. næst.fmd.: Sanne Klietsch
sanne@radikalehovedstaden.dk

Når der kaldes på handling, er det vigtigt, at vi i Danmark koncentrerer os om, hvor skoen
trykker her til lands, og hvor vi kan gøre en forskel. Samtidig er det ikke givet, at
opbakningen til klima-handling vedbliver at være så tydelig, og derfor er det centralt, at vi i
det åbne vindue for handling får sat ind de rette steder.
Når jeg er medlem af et parti, er det blandt andet, fordi jeg gerne vil fremme rationelle
løsninger, som i parantes bemærket skal være ordentlig finansierede. Man må gerne være
klimatosse, men klimaet har bestemt ikke brug en tosset tilgang, når vi skal redde det.
Derfor er det et held, at Radikale Venstre har nogle rigtige gode bud på rationel indsats. Vi
har fx vores Klima 2030 plan. Og vi har planerne om at omlægge den dårligste
landbrugsjord til skov og til ekstensiv drift. Tilbage bliver den gode landbrugsjord -- man
kan sige, at vi lover "god muld og grønne skove"!
En udfordring for de valgte radikale politikere bliver at få omsat vores rationelle planer til
historier, der kan kommunikeres, så vi får folk med. Dette kræver systematisk, troværdig
og talentfuld kommunikation, fremført med kant. Det håber jeg inderligt, at vi kan
præstere.
En anden bunden opgave for det nye folketing er i øvrigt at få styr på SKAT, således at vi
kan få øget indtægterne og få genoprettet tilliden til velfærdsstatens iltforsyning.
Vigtigheden af dét får mig til at gå til yderligheder: Efter min mening bør en kommende
regering uanset farvesammensætning sørge for, at skatteminister Karsten Lauritzen
fortsætter; han har mig bekendt gjort det fint, og er der noget, man har brug for i dét
ministerområde, så er det stabil og god øverste ledelse.
I lokalforeningerne har vi også en opgave. Det er en god én af slagsen: Der er de sidste tre
måneder kommet en pæn sjat nye medlemmer, og dem skal vi vide at få inkluderet og
engageret. Hertil kunne jeg godt tænke mig noget hjælp fra vores medie-eksponerede
tillidsfolk: Kunne vi ikke godt lade være med at bruge ordene "blokpolitik" og
"symbolpolitik"? "Blokpolitik" er upræcist og politikersprog -- ordet skaber afstand. Ordet
"symbolpolitik" er jeg også sur på, fordi det udover at være politikersprog er ekskluderende:
Det er en måde, hvorpå man nedgør folks bekymringer og gør emner taburiserede. Den
slags har vi ikke brug for i et parti, som for mange fremtræder elitært. Karen Melchior har
engang fortalt mig om et medlem, der skiftede til Socialdemokraterne; ifølge Karen havde
han beskrevet, hvordan man i radikale sammenhænge kan føle, at man kun tør udtale sig,
hvis man har en PhD eller kan fremvise store rapporter, som underbygger éns udtalelser.
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På ti minutter er det nu lykkedes mig både at plædere for mere rationalitet og stringens. Og
samtidig at bede om mindre politikersprog og plads til mere ubesværet meningsudveksling.
Det kan forekomme modstridende, men jeg tror, at det er nøglen til at vi kan beholde den
størrelse, som vi nu har. Og det skal vi -- herunder ved næste kommunal- og regionsvalg: Vi
har i en periode været uholdbart små; den slags stresser de frivillige, og det har gjort, at de
indvalgte har skullet gabe over for meget.
Jeg har en sidste bøn: Lad os gå langt for at komme med i en regering, af to ret jordnære
grunde: Dels kan jeg have min tvivl om, hvorvidt der er tilstrækkeligt med gode
ministeremner i Socialdemokratiet eller Venstre alene; jeg tror, at vi skal bidrage med
dygtige og erfarne ministre. Og så er min bøn også fordi, at hvis vi kommer med, kan vi
støtte Margrethe Vestagers position allerøverst i EU; dét vil være et meget dybt og godt
politisk aftryk at sætte.
Lad os vende tilbage til bemærkelsesværdige facts om de nylige valg. Der har aldrig
tidligere været en folketings-valgdag med højere temperatur. Lad os ikke tale mere om dét.
Lad os hellere tale om, at ALDE-gruppen er den grupppe, som vandt flest sæder ved EPvalget. Og så vidt jeg kan se, har den liberale gruppe i EU-parlamentet aldrig haft så stor
en andel af sæderne som nu, nemlig 14%. Se dét er et fun fact!
Med det vil jeg lade mødets formelle del begynde. Godt årsmøde!”

3. Valg af dirigent
Kasper Tingkær og Viktor Dylander valgt som dirigenter før frokost
Signe-Mie Jensen og Anders Thomsen valgt som dirigenter efter frokost
Begge valgt med applaus

4. Valg af referent og stemmetællere
Referent: Kristian Brandrup, Andreas Stæhr Holm og Agathe Engell valgt med applaus
Stemmetællere:
Esben Holdt er indstillet som formand. Han er valgt med applaus.
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Laura Harbo, Steffen Haurum, Le Lyby og Christopher Røhl er valgt som almene
stemmetællere med applaus
Indkaldelse er udsendt rettidigt.

5. Formandens beretning til godkendelse
Ved formand Søs Haugaard:
“Velkommen til Hovedstadens Radikale Venstres Årsmøde 2019 og tak til Tårnby-Dragørforeningen for deres værtskab og ikke mindst til Else Lykke Madsen, som har ladet os
holde det her i smukke og anderledes omgivelser på gården her i Store Magleby.
Årsmødet er foreningens højeste myndighed—mellem årsmøderne er det
Storkredsbestyrelsen (SB), der er det, mellem SBmøderne er det Forretningsudvalget (FU)
og mellem FUmøderne er det Formandskabet, formanden og de to næstformænd, der leder
foreningen i det daglige.
Nye ansigter i begyndelsen af året
Det har været et langt foreningsår på godt 13 måneder, jeg vil vende tilbage til hvordan det
kan være, men det var i hvert fald lørdag 28 april 2018 vi sidst holdt årsmøde. Ved den
lejlighed blev Thomas Elkjær valgt som formand, jeg, Søs Haugaard, som første
næstformand og Sanne Højgaard Klietsch som anden næstformand. Hvis man ikke har
været til andre arrangementer i HRV siden, vil man måske undre sig over, hvorfor det er
mig, der står her i dag, men som det vil være de fleste bekendt fik Thomas arbejde i
Tyskland og trådte tilbage allerede onsdag 5 september. Således blev jeg formand, Sanne
blev første næstformand og Kristian Brandrup blev indsuppleret fra FU og blev anden
næstformand. Og det er denne trio, der har været formandskabet siden.
På den måde blev foreningsårets begyndelse lidt præget af denne lidt pludselige
forandring—dog skal jeg understrege, at det var min erklærede hensigt at stille op som
formand efter Thomas’ planlagte afgang, som ville have været i dag, så jeg er skam
umådelig glad for at være formand—uagtet at det kom lidt før end nogen af os havde
forestillet sig.
En anden pludselig forandring indtraf næsten samtidig, idet Karsten Lauritsen på grund af
sit arbejde blev nødt til at trække sig som folketingskandidat i Slotskredsen. Efter særskilt
opstillingsmøde først i kommuneforeningen og derefter i Storkredsen, blev Jens Rohde valgt
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og vi siger velkommen til ham i vor midte og i øvrigt tillykke med valget og det fine resultat i
onsdags.
Årets temaer
Hele foreningsåret har været præget af følelsen af ”Valget kommer lige om lidt” og hvis vi
havde vidst at vi skulle vente helt til juni, var der måske andre temaer, der også kunne
have fået vores opmærksomhed. Men med det ualmindelig fine radikale valgresultat både
ved EPvalget og Folketingsvalget er det svært at fortryde noget og vi var da også
ualmindelig velforberedte, da valget så endelig kom. Et tema, som vi kan siges at have
arbejdet med i år er en Hovedstadsstrategi og Hovedstadsområdets rolle i landspolitik, og
det var sammen med RVs fælles valgtemaer med til at præge Folketingsvalgkampen i
Storkredsen.
Det blev en folketingsvalgkamp, der var præget af godt samarbejde kandidaterne imellem
og på tværs af deres respektive individuelle kampagner. Kandidaterne og deres frivillige
skal have tak for det og ikke mindst skal vi takke Kampagneudvalget, der under Sannes
kloge, kyndige og kærlige ledelse, både har fremmet det gode samarbejde kandidaterne
imellem og har været involveret i alt, hvad der har gjort HRVs valgkamp uforglemmelig.
Kampagnen har omfattet et ”war room” med to måltider om dagen, et gejstometer, en
samarbejdsaftale, dørbank, et lagerrum, en beredskabsplan, kreative videoer på SoMe,
popcorn, pandekager, disciplin (og kreativitet), sammenhold, glæde og forventning. Og på
valgdagen: Forløsning. Tillykke til os alle sammen med det fine valgresultat og tillykke til
Ida, Jens og Samira med valget.
Ved EPvalget er Danmark jo én valgkreds og derfor har EPkandidaternes kampagner i
mindre grad været lokalt forankret, men Karen Melchior og David Munis Zepernick har dog
haft en god kontakt og et vist samarbejde med kampagneudvalget. EPvalgets resultat
vækker stor glæde: En fordobling af vores repræsentation til to pladser i
Europaparlamentet, hvor Danmark kun har ganske få pladser, er en bemærkelsesværdig
sejr. Og i HRV er det med stolthed at vi sender Karen afsted, hvis store engagement og
kyndighed, vi har nydt godt af her i Hovedstaden, bl.a.gennem Karens arbejde i
Borgerrepræsentationen (BR). Da Karen nu udtræder af BR for at tage til Bruxelles,
indtræder Jes Vissing Tiedemann i BR. Jes har i hele sin tid som førstesuppleant fulgt
BRgruppens arbejdet tæt og indtræder således meget velforberedt og jeg har de bedste
forventninger til hans kommende tid i BR.
Storkredsbestyrelsesmøder
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Udover det obligatoriske konstituerende SBmøde har vi haft en række SBmøder med
forskellige temaer og gæster. Der var bl.a. et om landsmøderesolutioner, et med besøg af
Morten Østergaard, der handlede om kommende valgkampstemaer og Hovedstaden, et om
Radikal DNA med Svend Thorhauge og Rune Christiansen. Og så holdt vi et om det
Amerikanske midtvejsvalg, hvor Kristian Brandrup havde fået Mette Nøhr Claushøj til at
komme og kommentere resultaterne. Vi havde et om den Hovedstadsstrategi, som Bo
Nissen Knudsen er primus motor i at udvikle, og et om klima med Anders Metz Kristensen,
Mette Annelie Rasmussen og Ida Auken. Endelig var der et, hvor vi fik besøg af Martin
Lidegaard, der havde taget Danske Banks kommunikationsdirektør Kim Larsen til en
samtale om bankskandalen.
Københavnermøder og møder med BRgruppen
På grund af HRVs særlige struktur fungerer Storkredsen også som kommuneforening for
København. Derfor omhandler min beretning også det, der ville vedrøre Københavns
kommuneforening, hvis en sådan fandtes, uden at jeg går ind i det, der foregår i de andre
kommuneforeninger, i samme detaljeringsgrad. Som vælgerforening har vi et godt og nært
samarbejde med BRgruppen. Således har vi i årets løb i HRVs regi haft en række såkaldte
Københavnermøder med deltagelse af BRmedlemmer, ligesom BRgruppen har taget
initiativ til en række møder og høringer. Bl.a. har der været Københavnermøde om Amager
Fælled, BRgruppen har holdt møder med bydele og med lokaludvalgsmedlemmer og der
har været en baglandshøring om integrationspolitik. Vi har haft et møde om RVs sociale
visioner med Mia Nygaard, et Københavnermøde om fremtidens byudvikling og et om
kommuneplanstrategi og kommuneplan. Endelig var der en høring om klimavenlig og
ressourceeffektiv hovedstad med Mette Annelie Rasmussen.
Fri Fredag
”Fri Fredag” er en særlig type arrangement, som Gudny Eysturoy står for. Formatet er at
nogen, ofte en folkevalgt radikal, kommer sammen med en gæst efter eget valg til en
seance til en samtale, der som sådan ikke er partipolitisk, men kun politisk i mere bred
forstand. Samtidig er det også et socialt arrangement og vi har haft en lang række meget
vellykkede og velbesøgte arrangementer under denne overskrift.. Vi har bl.a haft besøg af
Karen Melchior, der havde Paula Larrain med, brødrene Lidegaard på slap line (ifølge eget
udsagn) og Sofie Carsten Nielsen kom med direktør for institut for menneskerettigheder
Jonas Christoffersen. Mette Annelie Rasmussen tog Anders Morgenthaler med til en snak
om klimaet, vi havde besøg af Margrethe Vestager og Morten Helveg Petersen og siden af
Jens Rohde og Georg Metz. Morten Helveg Petersen kom igen--denne gang med Søren Gade
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til en snak om Europa og om liberale værdier. Og så havde vi besøg af Bjørn Elmquist, der
talte om retsstaten.
Sociale arrangementer
Bl.a. Dan Kreutzfeldt og Kristian Brandrup har sørget for at vi fik en række festlige og
hyggelige sociale arrangementer. Vi havde den årlige sommerfest i august i form af en
sejltur, der har været oktoberfest, julefrokost, nytårskur, påskefrokost sammen med RU og
et brag af en valgfest på Bremen Teater.
Andre arrangementer
Blandt andre af vælgerforeningens arrangementer i årets løb kan nævnes ”Mariannes
aften” med Marianne Jelved, workshop om landsmøderesolutioner, HRVs deltagelse i
Copenhagen Pride og Kick off til valgkampen i august sidste år. Viktor Dylander
arrangerede en debat om spidskandidaturet til EPvalget med Karen Melchior og Morten
Helveg Petersen. I december fik vi besøg af Morten Østergaard og Sofie Carsten Nielsen og
gik bagefter til standup comedy med den politiske leder på scenen. Jens-Christian Navarro
Poulsen sørgede for at RV deltog i Ombold til fordel for Hjemløselandsholdets deltagelse i
VM i Cardiff. Vi har haft en workshop om retorik og personlig fremtoning med Jacob
Jarlskov og fordi det har været et langt år har vi haft ikke mindre end to grundlovsmøder.
Det er Radikale Venstre på Frederiksberg, der har udtænkt og nu i flere år i træk har stået
for denne internationale Constitution Day i smukke omgivelser ved Alhambra (tidligere
Revymuseet). Jeg synes det er en enestående ide og har været meget vellykket og håber, at
Frederiksberg har mod på at fortsætte traditionen.
Landsforbundets arrangementer
HRVs medlemmer deltager naturligvis også i Landsforbundets arrangementer og organer,
herunder Landsmøde og Hovedbestyrelsesmøder, Nytårsstævne, diverse kantmøder,
Foreningstræf, dialogfora og fælles kampagner. Og seneste en forrygende fest efter sejren
ved EPvalget i søndags!
Organisatorisk--FU og den daglige drift
Foreningen har en god økonomi, som den økonomiske næstformand vil redegøre for senere.
I det forløbne år har Sanne bl.a. i FUregi arbejdet med at udvikle vores kommunikation
med henblik på at orientere SB og andre relevante grupper i relevant omfang om FUs
arbejde og beslutninger. Sanne og Kristian har også arbejdet med at videreudvikle
velkomsten til nye medlemmer bl.a. med intromøderne, der holdes i samarbejde med
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bydele og kommuneforeninger. Dette sidste er jo til vores store glæder yderst relevant—i
går aftes var HRVs medlemstal 1997 og mens vi har siddet her til formiddag har det
rundet 2000!
Dem samarbejder vi med
I HRV samarbejder vi jo bl.a. med ”os selv”, dvs bydele og kommuneforeninger samt
sekretariat, hvor vi i år har haft uvurderlig hjælp fra de ansatte: Andreas Stæhr Holm,
Agathe Svarre Engell og Malthe Krarup, som Agathe afløste. Malthe har i øvrigt været
hjemme fra London og deltaget i valgkampen, hvilket også har været meget værdsat.
HRV har også et fremragende samarbejde med resten af den radikale bevægelse, i det
daglige især konkret med RUKs formand Caroline Breinholt, der repræsenterer RU i FU.
RUs indsats under valgkampen har været formidabel og deres bidrag til det gode
valgresultat kan næsten ikke overvurderes. Det har været en fornøjelse af have K22 fuld af
RUere hele valgkampen—jeg håber vi vil se meget til jer derinde også fremover.
Vi har også et fint samarbejde med Radikale Venstre i Region Hovedstaden. Dog har vi i
det forløbne år ikke givet Regionen så megen opmærksomhed, som vi gerne ville, og det
ønsker vi at rette op på i det kommende år.
Jeg vil også gerne fremhæve vores tætte og gode samarbejde med BRgruppen, der som
nævnt inddrager vælgerforeningens medlemmer, bydele og lokaludvalgsmedlemmer i deres
arbejde på glimrende vis. Jeg håber, at det vil fortsætte og at HRV også kan udvide og
styrke sit samarbejde med radikale repræsentanter i storkredsens øvrige
kommunalbestyrelser.
Vi er også meget glade for vores gode og tætte kontakt til Folketingsgruppen: ikke bare har
vi igennem året haft besøg i foreningen af vores ”eget” folketingsmedlem, Ida Auken, men
også ved flere lejligheder som tidligere nævnt både Sofie Carsten Nielsen, Morten
Østergaard og Martin Lidegaard. Og netop i aften kommer Morten og Sofie forbi og skåler,
spiser og fester med os på vej hjem fra deres forhandlinger med Mette Frederiksen—det
glæder vi os til.
Og på samme måde har vi stort udbytte af samarbejde og sparring med Landsforbund og
Fællessekretariat: Både landsformand Svend Thorhauge og næstformand Bitten Schjødt
Kjær besøger os ofte og står altid til rådighed med råd og sparring. Det samme gælder
sekretariatschefen, Lars Beer Nielsen og organisationschef John Bo Northroup, som vi ofte
søger råd og sparring hos, og der er en rigtig fin og hyppig kommunikation mellem de to
sekretariater—det i Kompagnistræde og det på Christiansborg.
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På samme måde har vi en god og tillidsfuld kontakt med nabostorkredsene og gennem
Organisationsnetværket (ON), som jeg er formand for, med storkredse i hele landet. Med
posten som formand for ON følger også en plads i LandsFU, hvor jeg håber at kunne gøre
gavn for hele RV og samtidig er også det en god platform for kontakt mellem HRV og resten
af RV.
K22
Vores lokaler i Kompagnistræde 22—kendt som K22—føles næsten som en person med sin
egen karakter og rolle i fællesskabet. Lokalerne er meget velegnede og har en god
beliggenhed, men dertil kommer, at K22 simpelt hen er så fuldt af liv og danner rammen
om det meste af det vi laver. Der dufter af hjemmelavet mad og hygge, der summer af
aktivitet og man føler sig altid velkommen derinde. Vi vil prioritere det meget højt at bevare
K22 og den stemning, der er, og udnytte dets potentiale til fulde til gavn for foreningens
virke.

Fremtidige temaer
Det har været en stor glæde for mig at være formand i det forgangne år og det skyldes ikke
mindst mit helt exceptionel gode samarbejde med de to næstformænd, der begge
genopstiller, hvad jeg også meget gerne gør.

Fremtidige temaer
Det har været en stor glæde for mig at være formand i det forgangne år og det skyldes ikke mindst
mit helt exceptionelt gode samarbejde med de to næstformænd, der begge genopstiller, hvad jeg
også meget gerne gør.
Hvis jeg genvælges, vil nogle af de temaer, jeg bl.a. vil foreslå, at FU arbejder med i den
kommende til i den kommende tid være udviklingen af bydelene, politisk og organisatorisk
uddannelse af medlemmer, politikudvikling og afholdelse af politiske saloner.

I min præsentation af mig selv op til næstformandsvalget sidste år, skrev jeg følgende:
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Vælgerforeningen skal engagere medlemmerne politisk og organisatorisk og vi skal samarbejde
konstruktivt med de folkevalgte og andre radikale

Medlemmerne skal mærke at de har indflydelse igennem en vælgerforening, der er et
fællesskabsskabende samlingspunkt, rugekasse for ideer og initiativer og simpelt hen et rart sted at
være.

Vi skal understøtte det politiske arbejde gennem samarbejde med de folkevalgte og ved at give
medlemmer og kandidater til politiske poster mulighed for at uddanne og dygtiggøre sig til glæde
for dem selv og for den gode radikale sag.

Noget af dette er sket, noget er ved at ske og noget af det mangler endnu at ske. Men jeg betragter
stadig dette som en god målsætning og den rigtige retning for foreningen.

Signe-Mie Jensen roste Søs og formandskabet.
Karen Melchior roste samarbejdet.
Beretning godkendt.

6. Behandling af indkomne forslag
Der er indkommet to forslag.
Søs redegjorde for, at der er to indkomne forslag, som er indsendt til tiden. Det er dog
kun det ene forslag, som er blevet sendt ud. Søs foreslår på vegne af formandskabet, at
begge indkomne forslag behandles, hvis forsamlingen er med på det. Det er forsamlingen
med på.
Forslag 1:
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§6
stk. 12
De i storkredsen valgte radikale folketingsmedlemmer og medlemmer af regions- eller kommunale råd i
Københavns Storkreds kan hverken vælges til medlem af storkredsbestyrelsen eller give møde som
suppleanter, men har sammen med de i hovedstaden opstillede folketingskandidater ret til deltage i
storkredsbestyrelsens møder med taleret.
foreslås slettet.
Motivation:
HRV gjorde det ved Årsmødet 2018 muligt for folkevalgte at stille op til
landshovedbestyrelsen. Dette ændringsforslag sikrer at folkevalgte også kan stille op til
storkredsbestyrelsen.
Stiller:
Viktor Dylander, Inger Marie Bruun-Vierø, Inge Normann Jørgensen, Steen Juhl-Olesen,
Jens Brandt Sørensen, Jutta Helles, Nina Høst-Madsen, Palle Kjeldsen.
Anders Thomsen og Kasper Tingkær argumenterer for at stemme imod, da folkevalgte
ville kunne opstille til FU og dermed sidde med i beslutninger omkring økonomi og
kampagner.
Viktor Dylander argumenterer for forslaget, da folkevalgte allerede kan sidde i Lands-HB,
og derfor bør de også kunne stemme i storkredsbestyrelsesmøderne.
Tommy Petersen argumenterer for, at det kan give problemer at vedtage det.
Lone Loklindt påpegede, at det er vigtigt at få mødedatoerne ud i god tid – og at der gøres
plads til det kommunale punkter. Møderne bør også have tematikker, som er tæt på det
kommunalpolitiske.
Forslag 1 er faldet og bliver dermed ikke slettet.

Forslag 2:
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Redaktører af medlemsbladet
§8
stk. 1
Der vælges en redaktør af vælgerforeningens medlemsblad for et år ad gangen på det ordinære årsmøde.
stk. 2
Redaktøren kan overvære forretningsudvalgets møder i den udstrækning, forretningsudvalget finder, det
har betydning for medlemsbladet.
stk. 3
Hvis der mellem de ordinære årsmøder skal vælges ny redaktør, sker det på det første mulige
storkredsbestyrelsesmøde, efter at have været sat på dagsordenen.

foreslås slettet.
Motivation:
Medlemsbladet for hovedstadsregionen (hidtil kaldt Radikal Dialog) overgår fra flere
medudgivere og ansvarshavere, herunder regionens storkredsforeninger og
regionsforeningen, til at samles under ét i Region Hovedstadens Radikale Venstre.
Vedtægten er derfor forældet. Det vil fortsat være muligt at få indflydelse på
medlemsbladets arbejde på frivillig basis.
Stiller:
Forretningsudvalget
Viktor Dylander motiverede for forslaget, da Radikal Dialog bliver lagt over til
regionsforsamlingen og dermed ikke er noget, som HRV skal tage sig af. Paragraf 8 er
forældet i den nye struktur.
Le Lyby spørger indtil situationen omkring Radikal Dialog.
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Søs Haugaard motiverede for, at der ikke er andre muligheder end at afvikle det fysiske
blad og give det til regionsforsamlingen at drive det videre.
Jacob Jarlskov spurgte ind til paragraf 8, stykke 2. Viktor Dylander giver et
fyldestgørende svar.
Thomas Bork foreslog, at denne forening i princippet kunne lave et nyt medlemsblad, og
han synes, det er for tidligt at slette paragraffen.
Karen Melchior tog ordet.
Forslag to er vedtaget.

7. Valg af formand
Søs Haugaard motiverede for sit kandidatur. Søs Haugaard er valgt som formand med
applaus.

8. Valg af 2 næstformænd, hvis stemmetal afgør rækkefølgen, subsidiært ved
konstituering i forretningsudvalget.
Kristian Brandrup motiverede for sit kandidatur
Sanne Højgaard Klietsch motiverede for sit kandidatur.
Resultatet blev: 62 stemmesedler, 2 ugyldige, Kristian er 2. næstformand og Sanne er 1.
formand.

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Esben Holdt og Rasmus Pontoppidan har indvilget i genvalg og er blevet genvalgt.
Inge Norman Jørgensen er valgt som revisorsuppleant.

10. Uddeling af Marianneprisen ved Anne Eskildsen (Mariannemodtager
2018)
Anne Eskildsen motiverede for at give Dan Kreutzfeldt prisen.
Kl.: 13.00: Frokost – mødet afbrydes midlertidiget
Inden årsmødet bliver gennemoptaget har Anders Nielsen et sjovt indslag.
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Kl. 13:30 Indlæg om lokalområdets historie.
Karl-Erik Frandsen holdt oplæg om lokalområdets historie
Kl. 14:00: Dagsordenen genoptages:

11. Valg af 10 medlemmer til storkredsbestyrelsen
Søs Haugaard motiverer arbejdet i Storkredsbestyrelsen
Følgende stiller op
Morten Yde
Christina Madsen
Brian Fabricius
Le Lyby
Freja Wirlander
Mazdak Louyeh
Klaus Møller
Anders Nielsen
Andreas Stæhr Holm
Alle er valgt med applaus

12. Forelæggelse af det reviderede regnskab
Organisationssekretær Agathe Engell gennemgår budgettet. Efter grundig gennemgang
blev regnskabet godkendt med applaus.

13. Fastsættelse af kontingent for storkredsforeningen
Der indstilles til at kontingentet bliver fastholdt på nuværende niveau. Forslag vedtaget
med applaus.
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14. Kandidatudvalgets anbefaling om opstillingsproces for pkt. 14 (internt),
opstillingsproces for listesammensætningen (eksternt) og antal
topkandidater fremlægges
Søs motiverer kandidatudvalgets anbefaling (indsæt anbefaling).
Karen Melchior argumenterer imod kandidatudvalgets anbefaling.
Louise spørger indtil processen. Anders Thomsen klarificerer at vi skal stemme om to
ting. 1. Opstillingsform – det er forslået at det bliver prioriteret sideordnet opsætning. 2.
De 3 topkandidater er et internt arbejdsredskab.
Mads Bay kommenterer, at vi også kan vælge andre former for sideopstilling og stiller
spørgsmål ang. indsupplering til EP-opstillingen.
Lone Loklindt anbefaler mindretallets anbefaling.
Le Lyby spørger til den reelle betydning af topkandidattitel. Søs og Sanne klargør, at
topkandidattitlen blot er af symbolsk betydning, mens den økonomiske fordeling af
midler udelukkende er op til Kampagneudvalget.
Rune Scharff Andreasen spørger indtil indsupplering til FT-valg. Diskussion henvises til
punktet eventuelt.
Sanne mener, at der kan være visse samarbejdsvanskeligheder ved at have 3
topkandidater, men også mulighed for, at det vil promovere mere samarbejde.
Brian Fabricius anbefaler at overlade beslutningen til kampagneudvalget. Dette forslag
falder under kategorien 0 topkandidater.
Elisabeth motiverer for flere topkandidater. Evt. Skal der hellere være ingen end én.

15. Beslutning om Kandidatudvalgets anbefaling
Der stemmes for prioriteret sideordnet opstillingsform. Ingen stemmer i mod.
Der vælges ingen topkandidater med følgende stemmer:
1 blank
2 ugyldige
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29 imod
32 for

16. Opstilling af folketingskandidater
Andreas Pourkamali trækker sig fra Indre Bykredsen og takker for støtten
Morten Munch Jespersen opstiller for Indre By med 5 stillere.

Østerbrokredsen: Mette Annelie Rasmussen motiverer sit kandidatur. Ingen spørgsmål.
Vælges med applaus.
Sundbyvesterkredsen: Jeppe Fransson stiller op. Kristian Brandrup motiverer sit
kandidatur. Vælges med applaus.
Indre By kredsen: Morten Munch Jespersen stiller op og motiverer sit kandidatur. Der
bliver spurgt ind til Mortens baggrund, hans ønsker om samarbejde med
bydelsforeningen og hans bopæl. Morten svarer på spørgsmålene. Morten er valgt med
applaus.
Sundbyøsterkredsen: Louise Vinther Alis motiverer sit kandidatur. Louise valgt med
applaus.
Nørrebrokredsen: Samira Nawa motiverer sit kandidatur. Dan Kreutzfeldt spørg hvad
Samira vil arbejde på. Svar: De ting som hun er valgt på.
Louise Vinther Alis spørger ind til Samiras klimapolitik. Svar: Samira vil arbejde for en
bindene klimalov som bliver lavet i samarbejde med forskere og klimarådet.
Nana Debel spørger, om Samira fortsat vil prioritere synlighed i storkredsen. Svar: Når
Samira på et tidspunkt får sine ordførerskaber, så vil hun prioritere disse. Hun vil stadig
være synlig i storkredsen.
Bispebjergkredsen: Lartey Lawson motiverer sit kandidatur. Lartey valgt med applaus.
Brønshøjkredsen: Jepser Abildgaard motiverer sit kandidatur. Nana spørger indtil
Jespers iværksætter-politik. Jespers svar: Vi skal have udviklet vores iværksætter politik,
så vi får fat i de små og mellemstore virksomheder. Troels spørger til, hvilken slags
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reguleringer af finanssektoren. Svar: Der skal lånes flere penge ud til små og mellemstore
virksomheder. Jesper valgt med applaus
Valbykredsen: Rune Scharff Andreasen motiverer sit kandidatur. Karen siger tak til Rune
og spørger om han kunne finde på at stille op til kommunalvalget. Svar: Rune er ikke
interesseret i kommunalpolitik og han mener at ældreområdet hører til i landspolitik.
Louise spørger ind til om Rune stadig står ved det debatindlæg, der kritiserede RV’s
manglende ældrepolitik. Svar: Det gør han. Brian spørger, hvor meget han faktisk har
forsøgt at påvirke ældrepolitikken indenfor partiet, før han gik ud med indlægget. Svar:
Det har han. Anders Thomsen spørger, om dette er en kampagneform, der kan anbefales
til andre kandidater. Svar: Rune vil overveje, om han vil gøre noget lignende under
kommende valg. Der anmodes om skriftlig afstemning: 32 stemmer for, 29 blanke og 4
ugyldige. Rune er valgt.
Falkonerkredsen: Ruben Kidde genopstiller og motiverer sit kandidatur. Vælges med
applaus.
Vesterbrokredsen: Ida Auken stiller op og motiverer via video sit kandidatur. Vælges med
applaus.
Slotskredsen: Jens Rohde er fraværende af personlige årsager, og der er derfor ingen
motivation. Vælges med applaus.
Tårnbykredsen; Thomas Maare genopstiller og motiverer sit kandidatur. Ingen
spørgsmål. Valgt med applaus.
Den prioriteret rækkefølge bliver følgende:
Point

Placering

Ida

393

1

Samira

321

2

MA

269

3

Ruben

267

4

Jens

266

5

Jesper

181

6

Kandidat
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Louise

147

7

Jeppe

136

8

Morten

122

9

Thomas

110

10

Lartey

83

11

Rune

81

12

Total

2376

Gyldige
stemmer

66

Ugyldige
stemmer

1

17. Valg af 2 Europa-Parlamentskandidater og 2 suppleanter
Karen og David opstiller og motiverer.
Malthe spørger Karen, om Karen kunne finde på at stille op til Folketinget eller
kommunalråd i fremtiden? Svar: Karen vil gerne fokusere på EP.
Hisham spørger til håndtering af flygtninge. Svar: Fælles asylregler og intern fordeling af
flygtninge. Derudover er forholdene for flygtninge i nærområder vigtigt. David mener
fordelingsnøgle er vejen frem og evt. Sanktioner/tvang skal tages i brug, samt løft i
nærområder.
Charlotte spørger Karen, hvordan kontakten til partiet, fx dialogforum for Europapolitik
kan styrkes? Svar: Evt. En EU-kontakt på Christiansborg og mere gennemsigtighed for
muligheder for fx at grupper kommer på besøg. Lone Loklindt
Lone Loklindt spørger, hvordan ALDE, herunder RV, kan få større fokus på Europæiske
civilorganisationer? Svar: Karen er ved at undersøge muligheder og er åben for forslag.
Svar David: Få knyttet EP-medlemmer til organisationer igennem medlemskaber.
Karen og David er valgt ved applaus.
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Ingen stiller op som suppleanter.

18. Eventuelt
Dan Kreutzfeldt takker arrangørerne for de gode rammer til årsmødet.
Mads Friis Thomsen reklamerer for regionsforeningens årsmøde
Louise Vinther Alis har blomsterfrø til overs, man er velkommen til at tage.

19. Evaluering
Nana Debel takker værterne, sekretariatet og stemmetællere.
Dan Kreutzfeldt foreslår, at kandidater opstilles inden frokost, så man bedre kan nå at
snakke med dem.
Laura Harbo opfordrer til, at man genovervejer måden, medlemmer prioriterer
folketingskandidater på.
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