Venstre i Gribskov
Ordinær generalforsamling,
onsdag den 26. februar 2020 kl. 19:00.

Referat :
Dagsorden:
1. Valg af stemmetællere
Bestyrelsen indstiller:
Peter Agerbo (stemmetællerformand), Jesper Kongsted, Carina Bloch Simonsen, Per
Roswall
De blev valgt.
2. Valg af dirigent:
Bestyrelsen indstiller:
Claus Bo Nielsen.
Han blev valgt.
Og konstaterer at GF er lovlig indvarslet og at vi er beslutningsdygtige.
3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold.
a. Venstre i Gribskov
Formanden Torben Dencker forelagde beretningen.
b. VU i Gribskov
VU har ikke nogen beretning i år.
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
Kassereren fremlagde regnskabet og der blev godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag:
Vedtægtsændring.
Der ændres i §12 følgende:
Foreningen er ansvarlig for forberedelserne til kommunalvalget, herunder opstilling
af kandidater og udarbejdelse af handlingsprogram ...
Kommuneforeningen har på sin generalforsamling besluttet, at der kun kan opstilles
på én V-liste
I stk. 2 udgår: Bestyrelsen udarbejder forslag…
Opstilling på én eller flere kandidatlister
I stk. 5 udgår helt:
Opstilles der i kommunen flere kandidatlister med bogstavet V, skal de indgå i et
listeforbund.
Forslaget blev Vedtaget

6. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for det kommende år.
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Taget til orientering
Kontingentet er uændret i 2020.
Bestyrelses bemyndiges til at arbejde med forslag om enhedskontingent til næste års
generalforsamling.
7.

Valg af formand for 1 år:
På valg er
Torben Dencker (modtager ikke genvalg)
Christina Lund (modtager valg)
Christina Lund blev enstemmigt og med akklamation, valgt.

8. a) Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
På valg er:
· Casper Roswall Larsen (modtager ikke valg)
· Jes Freisner (modtager genvalg)
· Johnny Braginski (modtager genvalg)
· Rene Simonsen (modtager valg)
· Torben Dencker (modtager valg)
• Steen Pedersen (modtager valg)
Jes Freisner, Johnny Braginski, Rene Simonsen, Torben Dencker og Steen
Pedersen er valgt til bestyrelsen for 2 år.
8. b) Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer for 1 år:
Eskild Beiter (modtager valg)
Eskild Beiter er valgt til bestyrelsen for 1 år.
9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år:
På valg er:
· Monique Palmvig (modtager ikke genvalg)
· Steen Pedersen (modtager ikke genvalg)
· Nick Madsen Stiller op
· Thomas Larsen Stiller op
Nick Madsen og Thomas Larsen er valgt for 1 år.
10. Valg af 1 revisor for 2 år:
På valg er Henning Hansen (modtager genvalg)
Henning er valgt for 2 år.
11. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år:
På valg er Erik Madsen (modtager genvalg)
Erik er valgt for 1 år.
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12. Valg til Kredsbestyrelsen:
Valgperiode følger FV.
Kredsbestyrelsesmedlemmer:
Carina Bloch Simonsen, Jesper Kongstad og Christina Lund.
Alle ønsker at være alm bestyrelsesmedlemmer, så vi laver en skriftlig afstemning
Resultat:
1 Carina
2 Christina
3 Jesper
Som suppleanter:
Er Johnny Braginski og Tue Villebro valgt.
13. Valg til Regionsbestyrelsen:
(Carina Bloch Simonsen valgt for hele perioden)
14. 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 fra vælgerforeningen +
formanden for vælgerforeningen)
Bestyrelsen fik bemyndigelsen.
15. Eventuelt:
(Alt kan diskuteres, intet kan besluttes)
Iab

Godkendelse af referatet:
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