Socialdemokraterne i Rudersdal
4. februar 2016

Referat af S-generalforsamling onsdag den 3. februar 2016, kl. 19.30
i kantinen på Rudersdal Rådhus
Punkter til behandling:
1. Valg af dirigent
Niels P. Søndergaard blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til
vedtægterne.
2. Valg af referent og stemmetællere
Søren H. Sørensen blev valgt til referent. Stemmetællere Finn, Jens, Mette blev valgt.
3. Beretninger:
a. Regionsrådsrepræsentant
Var ikke tilstede.
b. Folketingskandidat Miki Dam Larsen
Miki fremlagde sin beretning og udtrykte en særlig tak for støtten under valget. Efter beretningen tog Miki imod diverse spørgsmål fra forsamlingen.
c. DSU
Var ikke tilstede
d. Gruppeformand og udvalg, Erhverv-, vækst- og Byplanudvalget v/ Jens Bruhn
Jens fremlagde sin beretning og redegjorde derefter for gruppens arbejde. Umiddelbart efter
beretningen tog Jens imod spørgsmål.
e. Udvalg i kommunalbestyrelsen, Social- og sundhedsudvalget v/ Poul Bach
(Pkt. e blev byttet rundt med pkt. f). Poul fremlagde sin beretning efter at have takket bestyrelsen for samarbejdet. Efter beretningen tog Poul imod spørgsmål.
f. Udvalg i kommunalbestyrelsen, Kultur og fritid samt Børne- og skoleudvalg v/ Kristine Thrane
Kristine startede med at takke bestyrelsen og særligt formanden for at støtte gruppen. Derefter fremlagde Kristine sin beretning. Efter beretningen tog Kristine imod spørgsmål fra forsamlingen.
g. Organisatorisk og aktivitetsplanlægning v/ Preben Etwil
Preben redegjorde for bestyrelsens arbejde med diverse aktiviteter i løbet af året og fortalte
også om de kommende planer for aktiviteter. Preben opfordrede alle de tilstedeværende og
medlemmer til at bidrage til partiforeningens arbejde.
Pause

4. Regnskab og budget (blev omdelt på mødet)
Peter Lind redegjorde for regnskabet og oplyste, at der i alt er 220 medlemmer. Regnskab og budget
blev godkendt.
5. Kontingentfastsættelse
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent og det blev vedtaget af generalforsamlingen.
6. Indkomne forslag
Forslag blev motiveret af fremmødte.
Første forslag handlede om en fremsættelse af en erklæring på kongressen og blev vedtaget. Andet
forslag blev trukket tilbage.
Formand Preben Etwil, Birkevej 32 B, 3460 Birkerød,
www.socialdemokraterneirudersdal.dk

7. Ingen dagsordenspunkt
8. Valg af formand
Preben Etwil blev genvalgt.
9. Valg af kasserer
Peter Lind blev valgt for 2 år siden og var dermed ikke på valg.
10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Kandidater til bestyrelsen: Pia Sverdrup og Ingelise genopstiller begge. Niels P. Sønderskov, Line
Sprehn, Henning W. Nielsen, Niels Harrig valgte at stille op. Line Sprehn og Henning W. Nielsen blev ikke valgt, idet de ikke var mødt op til generalforsamlingen. Øvrige blev valgt/genvalgt.
11. Valg af bestyrelsessuppleant
Kurt Nielsen blev valgt.
12. Valg af revisor
Finn Larsen og Peter Lind blev valgt.
13. Valg af revisorsuppleant
Mette Poulsen blev valgt.
14. Valg af AOF’s repræsentantskab
Inge-Lise Heidemann, Pia Sverdrup-Jensen, Finn Larsen, Kitty Holte blev valgt.
15. Valg til kredsrepræsentantskabet
Inge-Lise Heidemann, Birgit Poulsen, Jakob Poulsen blev valgt.
16. Valg til regionsrepræsentantskabet
Inge-Lise Heidemann, Birgit Poulsen, Jakob Poulsen blev valgt.
17. Kandidater til valg af kongresdel. og stedfortrædere
Preben Etwil, Inge-Lise Heidemann, Birgit Poulsen Pia Sverdrup-Jensen og Jakob Poulsen blev valgt i
nævnte rækkefølge.
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