Radikale Venstre – Horsens

Generalforsamling
Referat fra generalforsamling 2019 i Horsenskredsens Radikale Venstre.
I henhold til vedtægternes § 3 afholdes den årlige generalforsamling i den radikale vælgerforening
mandag, den 1. april 2019 kl. 19.00 på Restaurant Oksen, Grønnegade 3, 8700 Horsens

Referat i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent og mødesekretær
Jeannette Refstrup er valgt som mødesekretær
Børge Sørensen er valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er indkaldt lovligt, og dagsorden udsendt
rettidigt.
2. Formandens beretning
Formandens beretning i uddrag:
Det seneste halve år har det kommende folketingsvalg fast været på den siddende bestyrelses
dagsorden, og nu må det snart komme.
Vi har haft syv møder siden seneste generalforsamling.
Christine Gyldenhof har forladt bestyrelsen, da hun flyttede til Kolding. I hendes sted trådte
suppleant Knud Wigg Nielsen ind.
Radikal Ungdom er ikke for øjeblikket aktive i Horsens. Søren Bo er folketingskandidat i
Hedensted, og der er aktive unge i Skanderborg. Radikal Ungdom er velkomne til
bestyrelsesmøderne.
Grundlovsmøde 2018 blev holdt hos Sinnet og Karsten Ellehauge Haag på Nedermølle i Hatting.
Der var gode taler med et personligt touch af Karen Melchior og Søren Bo. Vi har fået lovning
på, at vi gerne må komme igen til den kommende grundlovsdag.
Den 14. august 2018 bød på et medlemsarrangement med en tur rundt på Horsens Havn. Som
en del af konstitueringsaftalen efter det seneste kommunalvalg fik foreningen en plads i

bestyrelsen for erhvervshavnen. Pladsen besættes af Børge Sørensen. Havnedirektøren viste
rundt på havnen, og efterfølgende var der spisning på Dollys.
Den 19. januar 2019 indbød foreningen til nytårskur på Café Grønnegade. Karen Melchior holdt
tale, og der var tid til en god radikal snak ved bordene. Bestyrelsen forventer at invitere til
nytårskur igen i januar 2020.
Den 30. januar 2019 var det første af flere medlemsmøder op til det kommende folketingvalg.
Flere nye mødte op med lyst til at blande sig. Det var meget positivt.
Vi ser frem til to valg inden for de kommende 10 uger. Vi håber på et godt EP-valg og et godt
valg til Folketinget. Det er ikke urealistisk med to mandater i Østjyllands Storkreds. Det ene går
formentlig til partiformand Morten Østergaard, men det andet skulle gerne gå til Horsens’
kandidat Karen Melchior.
Seneste nyt er, at partibussen kommer forbi Horsens på fredag den 5. april 2019 mellem kl. 16
og kl. 18. Bussen holder ved Teknisk Kollegium på Chr. M. Østergaards Vej, og der er planer om
dørbank – den nye kampagneform.
I forbindelse med det kommende valg har vi brug for så mange hænder som muligt. De
medlemmer, der kan hjælpe med at dele flyers ud, hænge plakater op eller på andre måder har
lyst til at bidrage er meget velkomne.
Den nye bestyrelsesperiode betyder også forberedelse af det næste kommunalvalg i 2021. Vi
skal allerede nu begynde at tænke på kandidater.
På de indre linier siger vi tak for samarbejdet til Lisbeth Mulvad, der har siddet i bestyrelsen i et
år, og til vores spidskandidat fra det seneste kommunalvalg, Sinnet Ellehauge Haag, der har fået
job i København.
Foreningen tager formandens beretning til efterretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
Vi kommer ud af året med et overskud på 3355,52 kr. Det er meget fint, da der allerede er
indkøbt plakater til det kommende valg.
Vi har indtægter fra kontingenter, donationer, kommunal partistøtte og tilskud fra storkredsen
samt fra den betalte bestyrelsespost i Horsens Havn.
De fleste af vores udgifter har været til plakater.
Tak til kasserer Claus Pedersen og tak til revisor Karsten Ellehauge Haag.
4. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen fremlægger ingen forslag
Ingen forslag.

5. Fastsættelse af kontingent for det følgende år
Bestyrelsen indstiller, at kontingentet til lokalforeningen for 2019 forbliver det samme som for
2018 (205 kr.), dog således at studerende i lokalkontingent betaler 100 kr.
Forslaget vedtaget.
6. Valg af
a) formand: Jakob Schow-Madsen genopstiller
Jakob Schow-Madsen er enstemmigt valgt med stor applaus.
b) bestyrelsesmedlemmer
Claus Pedersen – ikke på valg
Børge Sørensen – ikke på valg
Knud Nielsen – ikke på valg
Jeannette Refstrup – på valg, genopstiller, genvalgt
Sinnet Ellehauge Haag – på valg, genopstiller ikke
Lisbeth Muldvad – på valg, genopstiller ikke
Signe Marie Smidt og Niels Voetmann Jepsen blev nyvalgt for 2 år.
c) suppleanter
Erling Worm (ikke på valg)
Camilla Rytter Aaquist nyvalgt
d) revisor
Revisor: Karsten Ellehauge Haag – på valg, genopstiller og genvalgt
e) 2 revisorsuppleanter
Revisorsuppleant Kjeld Søndergaard
2. revisorsuppleant Jørgen Serup
7. Valg af delegerede til årsmødet den 11. juni 2019 kl. 17.30 i Silkeborg
Vi har 4 delegerede.
Børge Sørensen, Jakob Schow-Madsen, Signe Marie Smidt og Rikke Christensen er valgt som
delegerede. Camilla Rytter Aaquist og Erling Worm er suppleanter.
8. Valg af delegerede til regionsforsamlingen
(Samme dato som pkt. 7)
Børge Sørensen, Jakob Schow-Madsen, Signe Marie Smidt og Rikke Christensen er valgt som
delegerede. Camilla Rytter Aaquist og Erling Worm er suppleanter.
9. Valg af delegerede til landsmødet den 14.-15. september 2019

Sinnet Ellehauge Haag, Jakob Schow-Madsen, Signe Marie Smidt og Jeannette Refstrup er valgt
som delegerede. Børge Sørensen og Camilla Rytter er valgt som suppleanter.
Man kan også komme med til landsmødet, selvom man ikke er delegeret.
10. Valg af 1 bestyrelsesmedlem til Storkreds Østjyllands bestyrelse
Generalforsamlingen delegerer valget af denne post til bestyrelsen.
11. Valg af folketingskandidat
Bestyrelsen indstiller Karen Melchior til genopstilling
Karen Melchior er med stor applaus enstemmigt valgt.
12. (Kort orientering om RU)
Udgår.
13. Eventuelt
Derefter øl og smørrebrød.
/Jeannette Refstrup, 2. april 2018

