
 

Referat fra generalforsamlingen i Radikale 
Venstre i Randers kommune. 24/6 2020 
 

1. Valg af dirigent 

Mogens blev foreslået uden modkandidater, og blev dermed valgt 

2. Formandens beretning: 

Det forgangne års aktiviteter blev kort ridset op: 

9/4 2019 var sidste generalforsamling 

27/5 var der valg til Europa parlamentet, hvor Radikale Venstre fik et godt valg. 2 mandater blev 
indvalgt. 

5/6 (grundlovsdag) folketingsvalg. Her blev imponerende 16 mandater indvalgt til folketinget. 

Formanden takkede for den politiske - og praktiske hjælp. Vores lokale kandidater blev desværre 
ikke valgt. 

August 2019 var der evalueringsmøde. Her blev det klart, at flere penge, mere tid til i valgkampen 
til at udbrede den radikale politik, des flere stemmer. 

Formandens afgang vil derfor betyde, at der er mere tid til at dyrke folketingskandidaturen til 
næste valg. 

 

BUDGETTET i kommunen. 

Vi var i år med i budgetaftalen sammen med SF, S, K, DF. Vi måtte give køb på områder, vi ellers 
ikke burde. 

Vi fik en lille skattestigning igennem, en lovning på at tilgodese folkeskolen fremover og vi var med 
til at begrænsede nedskæringerne på socialområdet. Et bredt og acceptabelt forlig. 

MEDLEMSMØDER mm. 

28/8 Folkemøde med bl.a. Marianne Jelved. 

Demonstration mod racisme 

9/12 Dialogmøde med landsformand og folketingsgruppe 

6/1 nytårsappel med fokus på Stjernehussagen. 

11/3 kommunikationsplatform frem mod KV21. 
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14/5 onlinemøde. Denne mødeform skal prøves forud for byrådsmøder. 

Bestyrelsesnyt: 

Tine Vinstrup har meldt sig ud af foreningen 

Marie Gylling fraflyttede kommunen og dermed foreningen. 

Sidst i dec. meldte Tine Vinstrup sig ind igen. 

 

STORMØDE: 

Det blev på årsmødet besluttet, at ansøge om blot een kandidat til de 2 kredse (Nord og Syd) 

 

Vi opruster til næste store kamp KV21. 

Foreningshåndbogen genlanceres. 

Valgstyregruppen blev opfordret til at kigge mod Kolding og deres valgmateriale mm. 

Mogens lancerede begrebet ”grønt budget” ved sidste byrådsmøde 22/6. 

 

Regnskabet er udskudt til senere. 

Kontingentet på kr. 500,- fortsætter.  

Morten lancerede Data-problematikken. 

 

Valg: 

Formand for 1 år. Søren blev valgt. 

Bestyrelsen: på valg er Søren, Dan, Tom, Karin 

Øvrig bestyrelse: Marie(rejst), Rebekka, Poul, Maria Fangel. 

Den nye bestyrelse består herefter af: Rebekka, Poul, Maria Fangel, Hans, Karin, Tom, Dan og 
Morten. 

Dermed er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg i 2021: Rebekka, Poul og Maria Fangel. 

 

Bestyrelsen søger efter suppleanter i medlemskredsen, - meldes ud senere. 

 

Revisor: Per 
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Revisorsuppleant: Mogens 

 

Delegerede til landsmødet: Dan, Søren, Rebekka, Morten. 

Delegerede til Regionsmødet 24/8: Per, Hans, Morten, Rebekka. 

Folketingskandidat: Der er nu blot én kandidat til Nord og Syd: Morten 

 

Spidskandidat til KV21: Mogens 

Valgstyregruppen er nu lig med bestyrelsen. 

 

Evt.: 

Det mangeårige medlem Lone Kjær er afgået med døden. 

 

Det reviderede regnskab fremlægges på næste bestyrelsesmøde. 

 

 

Randers 2/7 2020 

 

 

Poul Rubach Søren Mikkelsen 

Referent Formand 
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