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Afholdt i Gribskovhallen i Græsted, torsdag den 8. februar 2018 kl. 1900 

Dagsorden: 

1. Valg af stemmetællere. 

Peter Agerbo, Monique Palmvig, Bent Hansen og Nadia Verlin 

2. Valg af dirigent. 

Claus Bo Nielsen 

3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold. 

Formanden, Bo Madsen, aflagde den årlige beretning, som efterfølgende blev godkendt.  

Sean aflagde beretning for VU 

Tak til Bent Hansen med ønsket om fortsat godt arbejde i byrådet.   

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 

Godkendt. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

I vedtægten for Venstre i Gribskov § 12 står, at bestyrelsen til brug for behandling på 
generalforsamlingen i året forud for valgåret skal fremkomme med forslag til opstilling, 
opstillingsform, procedurer for opstilling og valg, for udarbejdelse af valgprogram og 
bemyndigelse til indgåelse af valgforbund.  
 
Aktuelt betyder det, at bestyrelsen skal fremsætte de pågældende forslag til behandling 
på den ordinære generalforsamling i 2020. 
 
Generalforsamlingen anmoder bestyrelsen om at fremskynde behandlingen og 
fremsætte forslagene til beslutning på foreningens ordinære generalforsamling i 2019. 
 
Forslaget blev vedtaget. 
  

6. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for det kommende år. 

Budgettet blev forelagt af kassereren og godkendt uden bemærkninger af 

generalforsamlingen. 

Uændret kontingent blev godkendt af generalforsamlingen.  

7. Valg af formand for 1 år. 

         På valg er Bo Madsen (modtager ikke genvalg) 

         Der var 2 kandidater Bjarne Pedersen og Tue Villebro, der hver især fik 5 minutters  

        Taletid til at redegøre for deres visioner for bestyrelsens arbejde. 

        Bjarne Pedersen blev valgt. 
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Torben Dencker takkede på vegne af bestyrelsen m.fl. Bo Madsen for de mange års flotte 

arbejde for foreningen. 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

For 2 år:  

Genvalg af:   Torben Dencker, Johnny Braginski, Christina Lund og Tue Villebro 

Nyvalg af:  Nick Madsen 

(Endvidere består bestyrelsen af: Formanden, Bjarne Pedersen, Kirsten Madsen, Flemming 

Pedersen, Carina Bloch Simonsen, Jesper Kongstad, Nadia Verlin, LOF-formand Inge-Lise 

Larsen, VU Sean Crawford og Sofie Holder Aagaard 

 

Kim talte under stemmeoptællingen om Venstres planer for kommende byrådsperiode.   

9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. 

John Jørgensen og Monique Palmvig blev valgt 

10. Valg af 1 revisor for 2 år. 

Henning Hansen blev valgt 

11. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år. 

Erik Madsen blev valgt 

12. Valg til Kredsbestyrelsen 

Udgår. Valget dækker resten af valgperioden til Folketinget og Regionsråd. 

(formand Claus B. Nielsen, Torben Dencker, Carina Bloch Simonsen og Sean Crawford) 

13. Valg til Regionsbestyrelsen 

 Carina Bloch Simonsen blev valgt  
 

14. Valg af delegerede til landsmødet. 

Forretningsudvalget anmoder om bemyndigelse til at udpege de delegerede til landsmødet. 

(En delegeret for hver 150 medlemmer i Vælgerforeningen + en for kommuneforeningen + HB 

medlemmet).  

Generalforsamlingen tilsluttede sig anmodningen.  

15. Eventuelt: 

Almindelig drøftelse om Venstres ve og vel. 

Der var ca. 90 medlemmer, der deltog i generalforsamlingen. 
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 Referatet godkendt af generalforsamlingens dirigent, Claus Bo Nielsen 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 2100, Kirsten Madsen 


