
D E T R A D I K A L E V E N S T R E
Bydelsforening Brønshøj-Husum-Vanløse

København, 15. marts 2021

referat af ordinær generalforsamling

År 2021, den 15. marts kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling
i Det Radikale Venstre, Bydelsforening Brønshøj-Husum-Vanløse. På
grund af de aktuelle restriktioner for forsamlinger gennemførtes gene-
ralforsamlingen online. Næstformand Esben Holdt bød velkommen.

1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Dorthe Kjerulf, der ind-
ledte med en kort præsentationsrunde for deltagerne, hvorefter
hun konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvars-
let, og at ingen af de tilstedeværende havde indvendinger mod
generalforsamlingens lovlighed.

2. Valg af referent og stemmetællere. Som referent valgtes Esben
Holdt, og som stemmetællere valgtes Karoline Bendixen og
Michael Roland Larsen.

3. Formandens beretning til godkendelse. Da Steffen Haurum er
fraflyttet bydelen i foreningsårets løb, gav Esben Holdt på den
resterende bestyrelses vegne en kort status. Der har ikke været
mange lokale aktiviteter, men der er på kommunalt og regio-
nalt niveau blevet opstillet kandidater til de kommende valg i
november, så der er nu to lokale kandidater i form af Emil Sloth
Andersen, som kandiderer til Borgerrepræsentationen og Søren
Burcharth, der skal forsvare sit mandat i regionsrådet i Region
Hovedstaden. Forhåbningen er, at de to i samarbejde med den
kommende folketingskandidat og en stærk lokalforening kan
sikre et godt resultat først ved de lokale valg og siden ved næste
valg til Folketinget.

4. Revideret regnskab til godkendelse. Kasserer Bjarke Schrøder
fremlagde det reviderede regnskab, som blev enstemmigt god-
kendt.

5. Behandling af indkomne forslag. Der var ikke indkommet nogen
forslag.

6. Valg af formand. Esben Holdt præsenterede sig selv og tilbød
at tage en tørn som formand, men gjorde det også klart, at der
vil blive brug for en kollektiv indsats fra alle bydelsforeningens
aktive. Herefter valgtes Esben Holdt som ny formand.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, mindst 4, højst 10. Alina Prot-
syk, Emil Sloth Andersen, Erling Andersen, Karoline Bendixen,
Kirstine Chege, Louise Bindseil, Marlene Diemar, Michael Ro-
land Larsen, Peter Nejsum og Søren Burcharth valgtes til besty-
relsen. Bjarke Schrøder, Christian Halberg, Dorthe Kjerulf og Ida
Jørgensen valgtes som suppleanter.
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8. Valg af 4 medlemmer og stedfortrædere til vælgerforeningens
storkredsforsamling. Alina Protsyk, Gitte Hornstrup Dahl, Kirsti-
ne Chege og Søren Burcharth valgtes til medlemmer af storkreds-
forsamlingen. Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til
at indsupplere stedfortrædere.

9. Valg af 10 delegerede til landsmødet til endelig beslutning i
storkredsbestyrelsen. Alina Protsyk, Christian Halberg, Emil
Sloth Andersen, Esben Holdt, Ida Jørgensen, Karoline Bendixen,
Kirstine Chege, Louise Bindseil, Michael Roland Larsen og Søren
Burcharth valgtes foreløbigt som delegerede.

10. Valg af revisor. Ida Jørgensen blev valgt.

11. Status fra kandidater del 1. MF Samira Nawa gav en status på
folketingsgruppens arbejde og svarede derefter på en række
spørgsmål fra generalforsamlingens detlagere.

12. Bydelsforeningens indstilling af folketingskandidat til kandidat-
udvalget. Carolina Magdalene Maier præsenterede sig selv og
udpegede blandt andet sine politiske fokusområder som grøn
omstilling, personlig frihed og europæisk samarbejde. Ingen af
de tilstedeværende havde invendinger mod ikke at kunne ha-
ve en skriftlig afstemning, og generalforsamlingen besluttede
herefter at anbefale Carolina Magdalene Maier som kredsens
folketingskandidat til det kommende årsmøde i hovedstadsfore-
ningen.

13. Eventuel indstilling til lokaludvalg. Til Vanløse Lokaludvalg ge-
nindstilledes Karoline Bendixen med Clara Vinde som suppleant.
Til Brønshøj-Husum Lokaludvalg indstilledes Ida Jørgensen med
nn som suppleant. Alina Protsyk er dertil medlem af Brønshøj-
Husum Lokaludvalg som foreningsvalgt uden for Radikale Ven-
stre.

14. Status fra kandidater del 2. Søren Burcharth oplyste, at han har
fået en kampagneleder og opfordrede bydelsforeningens aktive
til også at engagere sig i kampagnen. Emil Sloth Andersen fortal-
te, at han har haft held med at få taletid i medierne på forskellige
sager og er også i gang med at opbygge en kampagnegruppe.
Herefter var der politisk debat med forskelligt input til de lokale
kandidater.

15. Eventuelt. Esben Holdt oplyste, at der snarest vil blive indkaldt
til konstituerende bestyrelsesmøde. Erling Andersen opfordrede
til et lokalt arrangement med politisk debat i det kommende
foreningsår, gerne med oplæg fra folkevalgte. Ida Jørgensen fore-
slog MEP Karen Melchior som et muligt bud. Christian Halberg
gjorde opmærksom på, at det gældende forsamlingsforbud ikke
gælder politiske forsamlinger og at arrangementer med fysisk
fremmøde derfor kunne være en mulighed.

Intet yderligere at protokollere.

Generalforsamlingen hævet 21.56.


