
 
 
 

Referat for Generalforsamling 9. april 2019 
Sted: Museum Østjylland 

Dagsorden 

a. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 

- Dirigent: Mogens Nyholm 

- Referent: Dan Løvkvist 

- Stemmetæller: Vælges ved nødvendighed 

b. Beretning fra formand og evt. udvalg 

- Formand Morten Kjær Sørens gav beretning for det foregående år. Vedhæftede som bilag 

Året har budt på velbesøgte medlemsmøder og en enkelt gang har et møde været “ude af huset” i 

Øster Bjerregrav. Der findes datoer for kommende medlemsmøder hurtigst muligt efter 

generalforsamlingen. 

Vi har afholdt “Tal med” nogle gange i midtbyen og der overvejes at lade sig inspirere af andre foreninger i 

landet der er gang med “bank på”. Vi var desværre ikke med i budgettet for de kommende 4 år for med soc. 

Vedhæftede er kalenderudkast. Landsmødet falder desværre sammen med budgetforhandlingerne. 

Ingen decideret “lukkede” bestyrelsesmøder i det forgangne år, grundet åbne medlemsmøder. Men de 

overvejes i det kommende år. 

I storkredsen har man valgt at gå videre med “to kredse - en kandidat”.  

-RU: Vokser, er pt. 23 medlemmer. Deltog i skolevalget i januar 19, på enkelte skoler fik vi 30%+ af 

stemmerne. Formand Rikke-Marie opstiller som folketingskandidat i Mariagerfjord kommune. 

c. Forelæggelse af revideret regnskab 

Et revideret regnskab præsenteres af kassereren. (side 3). Godkendt. 

d. Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår.  

kontingent forbliver uændret. 

e. Udgået: Behandling af indkomne forslag 
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f. Planer for det kommende år 

I efteråret igangsætter vi processen omkring KV21. På side 4 udkast til kalenderen. Der kommer 

flere og flere invitationer til debatter, som skal fordeles. 

Vi får 660 plakater til EP-valg til opsætning. Morten Kjær har plan over hvor de skal sættes op, også 

til et kommende folketingsvalg. Ved EP kan vi sætte op fra 4. maj kl 12:00 

RU har takket ja til at hjælpe til med plakatopsætning. 

g. Valg 

❖ Formand for 1 år - Morten Kjær Sørensen modtager genvalg. 

❖ Op til 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.  

På valg er Jørgen Grejs Hansen (ønsker ikke genvalg) og Poul Rubach 

- Poul Rubach (genvalgt) 

- Rebecca Marie Pedersen (nyvalg) 

❖ 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år (prioriteret) 

- Maria Frangel (genvalg) 

- Jacob Grevald (nyvalg) 

❖ 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

Revisor: Per Adelhardt (genvalgt) 

Suppleant: Mogens Nyholm 

❖ Delegerede til Det Radikale Venstres Landsmøde 

- Dan Løvkvist 

- Morten Kjær Sørensen 

- Marie Gylling 

- Rebecca Marie Pedersen 

❖ Delegerede til Storkreds – og regionsmøde 

-Per Adelhardt 

- Hans Toftdahl 
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- Morten Kjær Sørensen 

- Ønsker man den sidste plads, henvender man sig til formanden. 

❖ Folketingskandidat(er) 

Begge kandidater ønsker at fortsætte. 

- Morten Kjær Sørensen 
- Tom B. Jacobsen 

Der gøres opmærksom på, at bestyrelsen skal henvende sig til storkredsen såfremt man i 

fremtiden ønsker, at stille med en kandidat.  

h. Politisk forhandling 

Der udtrykkes begejstring over Morten Østergaards “stil” op til det kommende valg. 

i. Eventuelt 

 Torsdag. 25. apr. 16-18 foredrag: Integrationsnetværket Hans Lassen P.HD. “integrationen er en 

succes” 
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