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Referat af Generalforsamlingen 2019

Afholdt i Gribskovhallen i Græsted, tirsdag den 26. februar 2019 kl. 1900 i Gribskovhallen Græsted
Dagsorden:
•

Valg af stemmetællere.
Peter Agerbo (formand), Per Roswall, Johnny Braginski og Torben Dencker blev valgt

•

Valg af dirigent.
Claus Bo Nielsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

•

Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold.
Formanden, Bjarne Petersen, aflagde den årlige beretning, som efterfølgende blev godkendt af
forsamlingen.
VU havde meldt afbud.

•

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
Flemming Pedersen fremlagde regnskab, og det blev godkendt.
Bestyrelsen vurderer, om den kan fortsætte med at benytte Danske Bank ift. hvidvasksagen.

•

Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke modtaget forslag, men bestyrelsen har udsendt forslag sammen med indkaldelsen jf.
dagsordenens pkt. 6

•

Procedure vedr. kommunalvalg
Generalforsamlingen den 8. februar 2018 vedtog: 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 til
beslutning på foreningens ordinære generalforsamling i 2019.
Forslaget blev godkendt.
Se Bilag.

•

Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for det kommende år.
Budgettet blev forelagt af kassereren Flemming Pedersen og godkendt uden bemærkninger af
generalforsamlingen.
Budgettet blev taget til orientering.
Forslag til kontingent:
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Kontingentforslag: mindre stigning de næste par år
Enkeltmedlem 350 – 360
Parmedlem 350 – 360
Pensionist
300 – 310
Der blev også stillet forslag til at hæve pensionistkontingent til kr. 360 fremadrettet og et forslag
om rabat til de unge studerende bestyrelsen ser på dette.
(VU kontingent er billigt, så de kan jo bare være medlem der, det giver også ret til medlemskab hos
os.)
•

Valg af formand for 1 år.
Bjarne Pedersen blev genvalgt.

•

Valg af bestyrelsesmedlemmer
For 2 år:
Flemming Pedersen, Kirsten Madsen, Carina Block Simonsen, Jesper Kongstad og Nadia Verlin
blev valgt.
Endvidere består bestyrelsen af: Formanden, Bjarne Pedersen, Torben Dencker, Johnny Braginski,
Christina Lund, Tue Villebro, John Jørgensen, LOF-formand Inge-Lise Larsen, VU: Sean Crawford og
Sofie Holder Aagaard

•

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.
Monique Palmvig blev genvalgt og Jes Freisner nyvalgt.

•

Valg af 1 revisor for 2 år.
Carl Børge Christiansen blev genvalgt.

•

Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.
Erik Madsen blev genvalgt

•

Valg til Kredsbestyrelsen
Udgår. Valget dækker resten af valgperioden til Folketinget og Regionsråd.
Venstre i Gribskovs medlemmer er:
(formand Claus B. Nielsen, Torben Dencker, Carina Bloch Simonsen og Sean Crawford)

•

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

•

Valg af delegerede til landsmødet.
Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse til at udpege de delegerede til landsmødet. (En delegeret
for hver 150 medlemmer i Vælgerforeningen + en for kommuneforeningen + HB medlemmet).
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BILAG:
Det vedtagne forslag til KV21:
1. Der opstilles én liste: Venstre, Danmarks Liberale Parti. Opstillingsform: Prioriteret-Sideordnet

2. Borgmesterkandidaten vælges separat og på et separat møde. Dette møde afholdes i forlængelse af
generalforsamlingen i året forud for et valgår. Bestyrelsen kommer med forslag til borgmesterkandidat(er).
Andre forslag kan skriftligt fremføres på selve opstillingsmødet.
3. Kandidater, der er medlem af Venstre i Gribskov, og som ønsker opstilling i rækkefølge efter
borgmesterkandidaten, opstilles på et senere opstillingsmøde. Kandidater skal senest 10 dage forud for
dette opstillingsmøde skriftligt meddele det til formanden, hvorefter bestyrelsen fremlægger en endelig
kandidatliste på opstillings-mødet. Der kan ikke foreslås kandidater direkte på opstillingsmødet. Valg og
indplacering sker efter prioriteringsmetoden.
4. Det ordinære opstillingsmøde for valg og indplacering af øvrige kandidater afholdes primo april kvartal i
valgåret.
5. På opstillingsmødet vælges og indplaceres kandidaterne ud over borgmesterkandidaten
6. Samtlige kandidater skal underskrive en kandidaterklæring og opstillings-mødet skal godkende den
samlede liste.
7. Bestyrelsen kan herefter, hvis den finder det nødvendigt, supplere listen med kandidater, som
bestyrelsen finder egnede. Disse indplaceres efter de kandidater, der er valgt og indplaceret på
opstillingsmødet.
8. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af handlingsprogram i samarbejde med byrådsgruppen.
Handlingsprogrammet skal mindst foreligge i skitseform på det ordinære opstillingsmøde.
9. Formand og næstformand bemyndiges til at indgå det bredest mulige valgforbund blandt partier, der vil
arbejde for valg af en borgmester blandt valgforbundets partier.
10. Hvis borgmesterkandidaten får forfald inden 15 dage før valgets afholdelse, indkaldes straks til
ekstraordinært Opstillingsmøde. Hvis det sker den 14. dag eller senere, beslutter bestyrelsen hvem af de
opstillede kandidater, der skal være borgmesterkandidat.

