
 

             Gilleleje, 05. februar 2019 

 

Venstre i Gribskov holder ordinær generalforsamling 

tirsdag den 26. februar 2019, kl. 19:00 

GRIBSKOVHALLEN, Larsensvej 15B, Græsted 

Dagsorden: 

1. Valg af stemmetællere 

2. Valg af dirigent. 

    - bestyrelsen foreslår Claus B. Nielsen 

 

3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold. 

    a. Venstre i Gribskov 

    b. VU i Gribskov 

 

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2018. 

 

5. Behandling af indkomne forslag. 

    Der er ikke indkommet forslag. Punktet udgår. 

 

        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. 

     Bilag: Forslag til procedure for opstilling af kandidater til KV21 

 

        7. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for 2020. 

            Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning på 10 kr. pr. medlem. 

            Medlem  360 (nu 350) 
               Par medlemskab 360 (nu 350) pr. person 
               Pensionistmedlem 310 (nu 300) 

 

8. Valg af formand for 1 år. 

    Formanden er villig til genvalg 

 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år 

    Flemming Pedersen (modtager genvalg) 

    Kirsten Madsen (modtager genvalg) 

    Carina Bloch Simonsen (modtager genvalg) 

    Jesper Kongstad (modtager genvalg) 

    Nadia Verlin (modtager genvalg) 



 

 

 

10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. 

      Monique Palmvig (modtager genvalg) 

      + nyvalg da John Jørgensen er indtrådt i bestyrelsen efter Nick Madsen 

 

11. Valg af 1 revisor for 2 år. 

      Carl Børge Christiansen (+ Henning Hansen valgt i 2018) 

 

12. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år. 

      Erik Madsen (modtager genvalg) 

 

13. Valg til Kredsbestyrelsen 

      Punktet udgår. Valget dækker resten af valgperioden til Folketinget og Regionsråd. 

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

 

14. Valg til Regionsbestyrelse 

      Punktet udgår. Valget dækker resten af valgperioden til henholdsvis Folketing og Regionsråd. 

      (Medlem: Carina Bloch Simonsen) 

 

15. Valg af delegerede til landsmødet. 

      Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse til at udpege de delegerede til landsmødet. (En   

      delegeret for hver 150 medlemmer i Vælgerforeningen + fmd. for kommuneforeningen + HB  

      medlemmet) 

 

16. Eventuelt 

 

Politisk drøftelse  

- indledes af folketingskandidat Anna Libak og kandidat til Europa parlamentet Kim Valentin. 


