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

København, 20. februar 2020

referat af ordinær generalforsamling

År 2020, den 17. februar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling
i Det Radikale Venstre, Bydelsforening Brønshøj-Husum-Vanløse i
Vandværket, Rabarbervej 2, 2400 København NV.
Formand Alina Protsyk bød velkommen.

1. Valg af dirigent. Som dirigent og referent valgtes Dorthe Kjerulf,
der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet,
og at ingen af de tilstedevnde havde indvendinger mod general-
forsamlingens lovlighed.

2. Valg af referent og stemmetællere. Som referent valgtes Esben
Holdt, og som stemmetællere valgtes Kristina Thomsen og Mi-
chael Roland Larsen.

3. Formandens beretning til godkendelse. I det forløbne år var
der EP-valg og folketingsvalg oven i hinanden. Alina Protsyk
takkede bestyrelsen og alle aktive for stor hjælp i begge valgkam-
pe, både i Vanløse og Brønshøj. Herefter blev blev beretningen
enstemmigt godkendt.

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. Steffen Haurum præsenterede sig selv. Jes-
per Abilgaard opfordrede nye medlemmer til at engagere sig
i udvalg og andre fora med politisk arbejde. Søren Burchardt
ønskede fokus på opgaven med at få valgt så mange som mu-
ligt til BR og regionen til de kommende valg. Erling Andersen
udtrykte ønske om også at have et eller to lokale arrangementer
eller måske fælles transport til arrangementer i hovedstaden.
Marlene Diemar spurgte til evalueringen af valgkampen. Stef-
fen Haurum lovede at rundsende denne, når den er godkendt.
Herefter valgtes Steffen Haurum som ny formand.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, mindst 4, højst 10. Steffen Haurum
stillede i udsigt at der vil komme en mere fast mødekalender. Es-
ben Holdt, Clara Vinde, Alina Protsyk, Bjarke Schrøder, Dorthe
Kjerulf, Marlene Diemar, Ida Jørgensen, Søren Burchardt, Erling
Andersen, Michael Roland Larsen valgtes som bestyrelsesmed-
lemmer. Karoline Bendixen og Christian Halberg valgtes som
suppleanter.

8. Valg af 4 medlemmer og stedfortrædere til vælgerforeningens
storkredsbestyrelse. Clara Vinde, Esben Holdt, Alina Protsyk,
Karoline Bendixen valgtes. Marlene Diemar, Søren Burchardt og
Ida Jørgensen valgtes som suppleanter.
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9. Valg af 10 delegerede til landsmødet til endelig beslutning i stor-
kredsbestyrelsen. Esben Holdt, Steffen Haurum, Søren Burhardt,
Alina Protsyk, Christian Halberg, Ida Jørgensen, Clara Vinde,
Karoline Bendixen og Michael Roland Larsen. Bestyrelsen blev
bemyndiget til at indsupplere yderligere delegerede, herunder
Emil Sloth Andersen, såfremt hans bopæl op til landsmødet
giver mulighed for dette.

10. Valg af revisor. Ida Jørgensen og Erling Andersen blev valgt.

11. Bydelsforeningens indstilling af folketingskandidat til kandidat-
udvalget. Jesper Abildgaard blev indstillet.

12. Bydelsforeningens anbefaling til opstillingsgeneralforsamlingen
af højst 3 kandidater til valglisten i året før kommunalvalgsår.
Alina Protsyk, Jesper Abildgaard og Emil Sloth Andersen stillede
op. Der var debat og spørgsmål til kandidataspiranternes lokale
tilknytning. Herefter præsenterede de sig selv, og der var politisk
debat om diverse spørgsmål. Alle tre blev efterfølgende indstillet
til valglisten.

13. Eventuel indstilling til lokaludvalg. Da det nuværende medlem
af Vanløse Lokaludvalget udtræder, valgte generalforsamlingen
at indstille Karoline Bendixen som nyt medlem og Clara Vinde
som suppleant.

14. Oplæg fra folketingskandidat Jesper Abildgaard. Punktet fra-
faldtes, da emnerne for oplægget var dækket i forbindelse med
den forudgående debat.

15. Eventuelt. Søren Burchardt ytrede ønske om at bruge et besty-
relsesmøde eller et medlemsmøde i det kommende år på at
diskutere regionspolitik. Dorthe Kjerulf opfordrede til at så man-
ge som muligt møder frem til opstillingsmøder både i regionen
og i kommunen.

Intet yderligere at protokollere.

Generalforsamlingen hævet 21.05.


