
GENERALFORSAMLING I RADIKALE VENSTRE, 
ØSTERBRO BYDELSFORENING, 24. FEBRUAR 2021 

Gennemført på Zoom pga. den pandemiske situation 

1) VALG AF DIRIGENT 
Kristian Brandrup blev valgt. 

2) VALG AF REFERENT 
Bo Nissen Knudsen blev valgt. 

3) VALG AF MAX 3 STEMMETÆLLER 
Andreas Lund Petersen, Annette Overby og Noor Jady blev valgt som stemmetællere. 

4) FREMLÆGGELSE & GODKENDELSE AF REGNSKAB 
Arne Vierø fremlagde et regnskab som stort set var befriet for udgifter i 2020 pga. corona-situationen, og kunne 
konstatere at foreningen nu ligger inde med en formue på omkring 18.000 kr. Omkring kommunalvalgkampen i 
efteråret 2021 vil der således være omkring 25.000 kr. til rådighed når bloktilskuddet fra vælgerforeningen er 
gået ind. 

Regnskabet blev godkendt efter spørgsmål til medlemsudviklingen – som er nogenlunde stabilt, med let minus 
efter den seneste tids turbulens. 

5) FORMANDENS BERETNING 
Lartey Lawson fortalte om et år som var meget præget af pandemi og nedlukning, og som bl.a. førte til at 
bestyrelsesmøder måtte gennemføres udendørs. Lartey takkede i samme forbindelse af som formand. 

Beretningen blev godkendt. 

6) INDSPARKSTALE VED MEP KAREN MELCHIOR 
EP-medlem Karen Melchior holdt et oplæg fra Bruxelles med fokus på de europæiske forhold som på én gang er 
særligt problematiske og særligt lovende – ikke mindst pga. at medlemslandene i et pandemi-år har måttet indse 
at de ikke kan løse deres problemer på egen hånd. 

7) VALG AF FORMAND 
Andreas Lundberg Petersen stillede op som eneste kandidat og blev valgt. 

8) VALG AF BESTYRELSE 
Til bestyrelsen for bydelsforeningen blev valgt: 

• Andreas Lundberg Petersen (født medlem som formand) 
• Arne Vierø 
• Annette Overby 
• Peter Forchhammer 
• Lartey Lawson 



9) VALG AF MEDLEMMER TIL STORKREDSFORSAMLINGEN 
Til storkredsforsamlingen blev, ud over formand Andreas, valgt: 

1. Bo Nissen Knudsen  
2. Lartey Lawson 
3. Kasper Tingkær 
4. Arne Vierø 
5. Charlotte Burgess 
6. Cristina Nissen 
7. Annette Overby (suppleant) 
8. Annette Colding (suppleant) 

 
 

10) VALG AF DELEGEREDE TIL LANDSMØDE 2020 
Som delegerede blev valgt: 

• Arne Vierø 
• Lartey Lawson 
• Cristina Nissen 
• Bo Nissen Knudsen 
• Andreas Lundberg Petersen 
• Peter Forchhammer 
• Søs Haugaard 
• Rikke Johan 
• Charlotte Burgess 
• Mette Annelie Rasmussen 
• Charlotte Fischer 
• Klaus Frandsen 
• Kasper Tingkær 
• Kristian Stokholm 
• Anette Overby Poulsen 

I fald der skulle blive brug for prioritering af de delegerede, vil det blive afklaret senere. 

11) ANBEFALING AF FOLKETINGSKANDIDAT TIL ÅRSMØDE 8. MAJ 2020 
Efter oplæg og debat blev Mette Annelie Rasmussen, uden modkandidater, anbefalet af bydelsforeningen til 
opstilling på vælgerforeningens årsmøde. 

12) STATUS FRA FOLKETINGET V. SAMIRA NAWA (VÆLGERFORENINGENS 

FOLKETINGSMEDLEM) 
MF Samira Nawa gav en status fra arbejdet i folketingsgruppen, herunder den turbulente tid som vi har været 
igennem – og hvor Samira nu er den eneste radikale MF fra København efter at Ida Auken og Jens Rohde har 
forladt gruppen.  

P.t. arbejder gruppen bl.a. med at formulere en overordnet velfærdspolitik, en radikal 2030-plan, og arbejder 
med hvordan vi kan styrke beskæftigelsen efter S-regeringens 'Arne-reform' som trækker omkring 10.000 
danskere ud af arbejdsmarkedet. Et særligt besværligt område er udlændingepolitikken, da RV står ret isoleret i 



Folketinget på området, og derfor satses der p.t. på enkelte mærkesager, herunder bedre mulighed for at opnå 
permanent opholdstilladelse og stærkere indsats mod social kontrol. 

Efter spørgsmål og debat blev Samira takket for deltagelsen. 

13) EVT. 
• Mette Annelie Rasmussen foreslog en rask bydelsforenings-gåtur i den kommende weekend med kaffe 

(og tilhørende rigelige mængder mælk). 
• Kasper Tingkær og Charlotte Burgess opfordrede til øget medlemsaktivering, herunder via Facebook-

gruppen. 
• Lartey Lawson takkede oplægsholdere og ordstyrer og afsluttede generalforsamlingen (efter at have 

glemt at takke referenten). 


