
     Socialdemokratiet Rudersdal 
 

 
                       28. februar 2021 
 

Referat af ordinær generalforsamling i Socialdemokratiet i Rudersdal Kommune den 
22. februar 2021, kl. 19.00 Holdt virtuelt på Pexip 

 
Dagsorden: 
 
 
1. Velkomst ved formanden Formanden bød velkommen efter lidt Pexip øvelser. 
2. Formalia 

2.0 Mandatopråb – Det blev konstateret, af formanden og kassereren, at der kun var fuldgyldige 
medlemmer på Pexip mødet. Der var fra start 22 deltagere 
 

2.1 Valg af dirigent  
Bent Nielsen blev valgt med akklamation.  

 

2.2 Valg af referent 
Jakob F. Poulsen blev valgt  
 

2.3 Godkendelse af generalforsamlingens gyldighed – Normalt er der ikke lovhjemmel til at 
afholde generalforsamlingen elektronisk, men da erhvervsstyrelsen har udsendt nød procedure til 
foreninger, og Generalforsamlingen i øvrigt var varslet og annonceret 
rettidigt efter vedtægterne. Derfor er generalforsamlingen gyldig. Dette var der fuld enighed om. 
 

2.4 Godkendelse af dagsorden – dagsorden blev godkendt 
  
3. Spørgsmål til den udsendte beretning fra bestyrelsen – beretningen blev godkendt, der var ingen 

spørgsmål. 
4. Spørgsmål til den udsendte beretning fra medlemmerne af kommunalbestyrelsen – beretningen 

blev godkendt, der var ingen spørgsmål. 
5. Foreløbig aktivitetsplan for 2021 – Aktivitetsplanen blev godkendt, der var ingen spørgsmål 
 
6. Regnskab – Regnskabet blev enstemmigt godkendt – dirigenten spurgte om vi var faldet i 

søvn,det var vi ikke. 
7. Indkomne forslag – Der var indkommet et forslag, til en resolution fra Jakob F. Poulsen – 

”Uddannelse og job skal i højere grad give udlændinge job i Danmark”. Efter en fyldig debat 
valgte forslagsstilleren at trække forslaget. 

8. Spørgsmål til kandidaterne til kommunalbestyrelsen – Der var fremlagt to modeller for det videre 
forløb. Efter nogen debat valgte forsamlingen at følge mulighed A, og indkalde til en 
ekstraordinær GF i slut Maj 2021, med personligt fremmøde, hvor kandidaterne kan fremlægge, 
og listerækkefølgen kan blive afgjort. 
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9. Indstillinger til Folketing og Regionsråd – Miki Dam Larsen blev enstemmigt genvalgt som FT 
kandidat. Til regionsrådet har Rudersdal kredsen indkaldt kandidater. Mette Poulsen stiller op, 
dette tog generalforsamlingen til efterretning. 

10. Valg til tillidsposter –  Kasserer : Peter Lind blev genvalgt 
Alexander blev nyvalgt til bestyrelsen 
Annette Billesbølle blev genvalgt til bestyrelsen 
Søren Rye blev nyvalgt til bestyrelsen 
John Stefan Olsen blev genvalgt til bestyrelsen 
Erling Hansen blev genvalgt som bestyrelsessuppleant 
Jakob F. Poulsen blev genvalgt som revisor 
Finn Larsen blev genvalgt som revisor 
Jan Nørner blev genvalgt som revisor suppleant 
Birgith Poulsen blev valgt som AOF Rep. 
Pia Sverdrup blev valgt som AOF Rep. 
Til Kredsrepræsentantskabet blev valgt: 
Pia Sverdrup 
Jakob Poulsen 
Heidi Falden 
Birgith Poulsen 
Lene Gelsgårde 
Til Regionsrepræsentantskabet blev valgt:  
Annette Billesbølle 
Jens Peter Steenesen 
Niels Harrig 
Som suppleanter til Regions Repræsentantskabet blev valgt: 
Lene Gelsgårde 
Jakob F. Poulsen 
Som kongresdelegeret blev valgt, ved elektronisk afstemning 
Heidi Falden 
Som suppleant, som kongresdelegeret blev valgt 
Annette Billesbølle  
 

11. Orientering 0m HP Andersens mindefond – Orienteringen blev taget til efterretning 
12. Eventuelt – Dirigenten takkede for god ro og orden, også her på PeXip – formanden takkede 

dirigenten for indsatsen. Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 20:40 
 

 22. februar 2021 
 

 
 
 

Bent Nielsen                              Jakob F. Poulsen 
Dirigent                                      Referent 


