
Generalforsamling blev afholdt onsdag den 24. marts kl. 19.  

Der deltog 29 medlemmer af RV-FRB. 

Mødet foregik på Zoom, hvor alle afstemninger foregik elektronisk efter en sikret procedure.  

1. Valg af dirigent.  

o Bestyrelsen anbefalede Søs Hauggård, formand for Hovedstadens Radikale Venstre. 

o Søs blev valgt som dirigent. 

 

2. Valg af referent og stemmetællere.  

o Som referent foresloges Thomas Baark. 

▪ Thomas blev valgt som referent. 

▪ Som stemmetællere opstillede Kristian Brandrup. 

▪ Kristian blev valgt. 

 

3. Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse. 

o Formand Anne Eskildsen fremlagde bestyrelsens årsberetning. 

▪ Formandens beretning blev vel modtaget, med ros til den fremadrettede 

målsætning omkring forøgelse af medlemstallet. 

▪ Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

 

4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.  

o Kassereren, Bo Simonsen, fremlagde årets regnskab. 

▪ Grundet det lave aktivitetsniveau, grundet Covid-19, kom foreningen ud med et 

overskud på lige over 52.000 kroner. 

▪ Likvide midler udgør pt. 164.605,42 kroner. 

• Der var ingen spørgsmål til regnskabet. 

o Regnskabet blev godkendt. 

o Revisor havde ingen bemærkninger 

o Budgettet for 2021 fremlagdes herefter til orientering 

▪ Der budgetteres med et underskud, på 125.900 kroner, da der er tale om et 

kommunal-valg-år. Likvide midler forventes at lande på lige godt 39.000 kroner. 

▪ Den særlige KV-fond forventes at bruge ca. 120.000 kroner på valgkampen, således 

at den i princippet går i nul. 

▪  Der var lidt diskussion om diverse detaljer, som blev opklaret til spørgernes 

tilfredsstillelse. Det blev bemærket at man nok bør overveje nødvendigheden af 

leje af lokaler. 

 

5. Fastsættelse af kontingent.  

o Fortsat uændret kontingent. 

o 665 almindeligt medlem 515 studenter og pensionister.  

 

6. Behandling af indkomne forslag.  

o Der var ikke indkommet forslag. 

 

7. Valg af formand. Anne Eskildsen til sig til rådighed for genvalg.  

o Anne blev valgt. 



 

8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, mindst 3, højst 10.  

o Følgende medlemmer blev valgt til bestyrelsen. 

o Andreas Nøhr Vestergaard  

o Bo Thisted Simonsen  

o Gudny Eysturoy  

o Jens Christian Navarro Poulsen  

o Mads Buus Kragegaard  

o Morten Kollerup 

o Thomas Baark 

o Torben Krogh 

o Vibeke Rasmussen  

 

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.  

o Som revisor blev valgt 

▪ Freja Fokdal blev valgt. 

o Som revisorsuppleant valgtes. 

▪ Ingen 

 

10. Valg af medlemmer og stedfortrædere til Storkredsforsamlingen, jf. storkredsens vedtægter § 6 stk. 

2-4.  

o Til storkredsbestyrelsen blev valgt 

▪ Christine Guldbrandsen  

▪ Gudny Eysturoy  

▪ Jens Christian Navarro Poulsen  

▪ Jørgen Kjems 

▪ Leif Østerholt  

▪ Mads Bay 

▪ Mikkel Harder 

▪ Morten Kollerup 

 

11. Evt. valg af delegerede til Landsforbundets landsmøde.  

o Som delegerede blev følgende valgt. 

▪ Lone Loklindt 

▪ Thomas Baark 

▪ Freja Fokdal 

▪ David Zepernick 

▪ Ruben Kidde 

▪ Bo Simonsen 

▪ Christine Guldbrandsen 

▪ Mads Bay 

▪ Leif Østerholdt 

▪ Anne-Sofie Henningsen 

▪ Gudny Eysturoy 

▪ Mikkel Harder 

▪ Vibeke Rasmussen 



▪ Torben Krogh 

▪ Lars Brask 

▪ Nikolaj Tandrup 

▪ Morten Kollerup 

▪ Anne Eskildsen 

 

12. Beslutning om hvorvidt kommuneforeningen selv vil opstille folketingskandidater.  

o Bestyrelsen anbefalede at fortsætte samarbejdet med hovedstadens Radikale venstre.  

▪ Indstillingen blev godkendt. 

13. Kommuneforeningens indstilling til kandidatudvalget vedrørende de kandidater som ønskes 

opstillet til folketingsvalg i kommuneforeningens valgkredse.  

 

Ruben Kidde stiller sig til rådighed i Falkonerkredsen. 

Mikkel Harder stiller sig til rådighed i Slotskredsen.  

 

Der var ikke yderligere kandidater. Efter en kort præsentation og spørgsmål fra tilhørerne, blev 

begge godkendt som Frederiksbergs indstillede kandidater til HRV’s årsmøde. 

 

14. Kommuneforeningens indsupplering af kommunalvalg 2021 kandidater jævnf. §9 afsnit 2.  

o To kandidater ønskede indsupplering på listen. Afstemningsresultat afgør indbyrdes 

placering på listen. 

 

▪ Finn Frederiksen 

• 35% af de afgivne stemmer. 

▪ Lars Brask 

• 58% af de afgivne stemmer. 

15. Eventuelt.  

o Ingen ønskede ordet under eventuelt. 

 

Efter generalforsamlingen blev valgprogrammet, som Det besluttende forum bestående af 

bestyrelsen, kandidater og medlemmer af storkredsforsamlingen, har udarbejdet over de sidste 

måneder gennemgået. Der var mulighed for at komme med input til programmet.  

Derefter var der være en kort orientering fra Rådhuset, med efterfølgende diskussion.  

 

Mødet blev hævet klokken 20:58 


