
     Socialdemokratiet Rudersdal 
  26. februar 2019 
 

Referat af ordinær generalforsamling den 20. februar 2019, kl. 19.00 i Socialdemokratiet, Rudersdal 

Glassalen, Birkerød Idrætscenter, Bistrupvej 1, 3460 Birkerød 

 

Der blev budt på et mindre traktement i forbindelse med generalforsamlingen.  

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent – Pouls Bach blev valgt med akklamation 

 

2. Godkendelse af dagsorden – dagsorden blev godkendt 

 

3. Valg af referent Jakob F. Poulsen blev valgt med akklamation 

4. Valg af stemmetællere – Preben B. Petersen og Alice Rudkær blev valgt  

 

5. Beretninger 

a. Organisatorisk beretning ved formanden 

Vi er ved at varme op til folketingsvalg og EU valg. Der har derfor været lagt store kræfter i at forberede 

dette. Formanden har også deltaget i formøderne til KB møderne og det har fungeret ret godt. 

Vi har bl.a. diskuteret planstrategi og skolestruktur sammen i KB-gruppen og bestyrelsen. 

Vi har bl.a. udgivet 8 udgaver af A-nyt. Vi har holdt og holder igen 1.maj i glassalen i Birkerød 

Idrætscenter, hvor i alle er velkomne, der vil komme en nærmere invitation i A-nyt. Vi har deltaget 

mange i Rudersdal folkemøde, og senest holdt et stort velbesøgt møde med Mathias Tesfaye i Gl. 

Holte på Mariehøjcenteret. 

b. Kommunalpolitiske beretninger 

Kristine Thrane berettede at : Der er nu gået et helt år med den nye KB-gruppe, og det har været travlt. 

Bl.a. fordi der er oprettet en række $17stk. 4 udvalg, så KB medlemmerne nu sidder i flere udvalg. 

Blandt de centrale nye udvalg er det nye skolestrukturudvalg.  

I den sidste periode i KB var der kraftige besparelser, og vi troede der var lys for enden af tunnelen. Det 

er der bare ikke endnu. Der er uforudsete regninger i kommunen på 200 Mio,- det næste år. Vi har rige 

borgere, men en fattig kommune. Vi var tvunget til at sige ja, til ikke at sætte skatten op, for til gengæld 

ikke at skulle aflevere ekstra 34 Mio,- hvert år de næste to år til udligning. For at spare vil vi bl.a. gerne 

reducere kommunens bygningsmasse med 10%. Og vi er stadig rede til at sætte skatten op. 

Vi har mangel på vuggestuer og børnehavepladser, men det betyder ikke, at der kommer flere børn i 

skolerne, hvor der mangler børn. Kristine redegjorde derefter for skolestruktur processen, som der var 

et par spørgsmål til. 

d. Beretning ved EU-kandidat Mette Poulsen  



Mette Poulsen berettede fra valgkampen til EU parlamentet d. 26-05, hvor hun er den lokale kandidat 

og nr. 7 på den Socialdemokratiske liste. Socialdemokratiets EU målsætninger, og de mange aktiviteter 

der ligger i EU valgkampen. Der er valgkamps kick-off hos Mette  

d. 31-03 på Bystykket 24 / 2850 Kl. 14 – 20  – ( der er smørrebrød fra kl 13-14 ). 

c. Beretning ved folketingsmedlem Miki Dam Larsen 

Miki Dam Larsen, som er vores FT kandidat, berettede om sin FT valgkamp, som han er midt i. Miki har 

fuld gang i valgkampen i begge kommuner vi kredsen. Miki har bl.a. fokus på sundhed, transport, miljø 

og flygtninge / integration og beskæftigelse. Vi Socialdemokrater skal turde prioritere, også når det er 

svært, og ikke bare love guld og grønne skove. Hvad er f.eks. også det progressive venstreorienterede 

bud på en grænsepolitik. Og modsat DF skal vi stadig vælge integrationen, men vi skal ikke være det 

mest attraktive flygtninge/migrantland i Europa. Vi er gået med i paradigmeskiftet, der ikke er 

integration men hjemsendelse efter midlertidigt ophold. Det synes jeg vi skal balancere, og udfordre i 

denne valgkamp. Miki takkede for alle der var aktive i hans valgkamp.            

e. Beretning ved Regionsrådsmedlem og formand for Regionens Social- og psykiatriudvalg 

Susanne Due Kristensen, berettede fra regionerne at: Det der arbejdes meget med er det manglende 

brugerperspektiv i Regeringens nye forslag til sundhedsreform. Vi behandler 1,7 Mio borgere i Region 

hovedstaden om året. Ca. 10% af disse er patienter både i kommunerne og regionerne, og især denne 

gruppe af primært ældre er gengangere og en udfordring for både regioner og kommuner. Personale 

ressourcer og datalovgivning er også en udfordring for denne gruppe. Den nuværende regering har 

ikke været interesseret i at løse disse problematikker.    

Der var en god og livlig debat om regionerne herefter. Om sundhedsreformen inklusiv dens 

målsætninger, 1813, sundhedsplatformen, samarbejde mellem det kommunale og det regionale 

sundhedsvæsen. 

f. Beretning DSU 

Mette Poulsen oplæste DSU’s skriftlige beretning. 

6. Indkomne forslag  

Forslag sendes til formanden Anne Knudsen mail: anknudsoc@gmail.com senest den 16. 

februar 2019. 

Der var indkommet et forslag til en Retspolitisk udtalelse, som blev sat under afstemning og forkastet.  

3 stemmer for, 8 imod og 10 blanke stemmer. 

7. Regnskab 

Regnskab omdeltes på generalforsamlingen 

Kasserer Peter Lind redegjorde for regnskabet og budget 19. dette blev enstemmigt godkendt med 

akklamation. 

  

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

a. Formand (vælges i lige år - 2-årig periode) ikke noget valg da det var et ulige år. 

 

b. Kasserer (vælges i ulige år- 2- årig periode) 

Peter Lind modtager genvalg, og blev valgt med akklamation. 

 

c. Bestyrelsesmedlemmer (valgperiode 2 år) 

På valg: Bestyrelsens forslag 

 



Mette Poulsen modtager genvalg 

Kurt Nielsen modtager genvalg 

Birgit Poulsen modtager genvalg for en1-årig periode 

Inge-Lise Heidemann opstiller ikke – nyvalg Jens Peter Steensen.  

Udtræder: 

Jens Karstoft udtræder efter 1 år–( Birgit Poulsen overtager ) 

Henning W. Nielsen udtræder efter 1år Nyvalgt blev John Stefan Olsen for en 1-årig periode 

Ledig efter Birgit Poulsen i en 2 årig periode: nyvalgt blev Anette Billesbølle for en 2-årig periode 

 

9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter ( årlige valg) 

På valg: 

Heidi Højmark Falden blev genvalgt 

Erling Hansen blev nyvalgt. 

 

10. Valg af DSU repræsentant (valg i ulige år for en 2 årig periode) 

Daniel Poulsen blev genvalgt. / DSU Rudersdal har 21 medlemmer og DSU Nordsjælland har Ca. 100 

medlemmer. 

11. Valg af 2 revisorer (årlige valg) 

Jakob Poulsen blev nyvalgt og Finn Larsen blev genvalgt  

12. Valg af 1 revisorsuppleant (årlige valg) 

Jan Nørner blev nyvalgt 

13. Valg til AOF`s repræsentantskab (årlige valg) 

Mette Poulsen, Finn Lasen, Kurt Nielsen og Pia Sverdrup blev genvalgt og nyvalgt  

14. Valg til Kredsrepræsentantskab (årlige valg) 

Anne Knudsen 

Birgit Poulsen 

Jens Peter Steensen  

Kurt Nielsen 

Heidi Falden 

15. Valg af regionsrepræsentantskab (årlige valg) 

Anne Knudsen 

Annette Billesbølle 

Jens Peter Steensen 

Niels Harrig 

Birgit Poulsen 

Suppleant : Jakob Poulsen 

16. Valg af kongresdelegerede og stedfortrædere (årlige valg) 

Der blev valgt : 

Anne Knudsen er kongresdelegeret som formand 



 

Derudover blev : 

Birgit Poulsen 

Annette Billesbølle 

Jens Peter Stensen  

Valgt som delegeret og stedfortrædere i nævnt prioriterede rækkefølge. 

  

17. Orientering om H. P. Andersens fond 

 

H.P. Andersens mindefond er en god lille fond på 300.000 der udbetaler 20.000 om året. I år venter vi 

dog på udbytte via udbytterefusion, der er gået lidt i baglås.   

 

18. Eventuelt 

d. 10/3 er der brunch på Cafe Alex kl. 10:00 / 139,- og den traditionelle politiske debat, ”boksekampen” 

hvor hatten går rundt, så man kan stille spørgsmål, hvor meninger brydes, med Poul Bach som 

ordstyrer, der tager affære, hvis der svares udenom - kl. 10:30 mellem folketingskandidater, bl.a. Miki 

Dam Larsen, og tre andre FT kandidater. Man skal huske at bestille bord. 

Herefter fortsatte vi med spørgsmål til Miki og Mette. 

Mødet afsluttet i god ro og orden 21:50  

 

Sign.    Sign. 

Dirigent Poul Bach   Referent Jakob F. Poulsen 

 

Note: 

På bestyrelsesmødet den 11. marts 2019 blev det godkendte referat taget til efterretning med den 
bemærkning at der under punkt 5 b Beretninger i referatet er anført  “ Der er uforudsete regninger i 
kommunen på 200 mio. det næste år” - der skulle have stået, “ Der er uforudsete regninger i 
kommunen på 200 mio. i budgetperioden” (budgetperiode 2018 - 2021) 
 

 


