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Socialdemokratiet i Rudersdal 
 
12. februar 2021  
                          

Dagsorden til ordinær generalforsamling for Socialdemokratiet i 
Rudersdal den 22. februar 2021 kl. 19.00-20,30  
 
Generalforsamlingen afholdes digitalt.   
  
        
Der holdes ikke mundtlige oplæg under generalforsamlingen. Tiden reserveres til kommentarer og 
spørgsmål fra deltagerne. Deltagere, som under de enkelte punkter ønsker ordet, markerer det i 
chatten ved anførelse af ØO (Ønsker Ordet). 

 
Oversigt over vedhæftede bilag 
Bilag 0: Pexip – guide til mødedeltagelse i Socialdemokratiet 
Bilag 1: Bestyrelsens beretning for 2020 
Bilag 2: Beretning fra kommunalbestyrelsesmedlemmer (eftersendes)  
Bilag 3: Foreløbig aktivitetsplan for 2021 
Bilag 4: Regnskab 2020 og budget 2021 for Socialdemokratiet i Rudersdal 
Bilag 5: Indkommet forslag: Uddannelse og job skal i højere grad give udlændinge ophold i 
Danmark 
Bilag 6: Kandidater der foreslås opstillet til kommunalvalget 2021 (udover spidskandidaten)  
Bilag 7: Forslag til bemanding af tillidsposter  
Bilag 8: Valgoplæg til kommunalvalget 
Bilag 9: Orientering om H.P. Andersens fond 
 
 
 
1.Velkomst ved formanden  
 
 
2. Formalia  
 
2.0 Mandatopråb ved kassereren – konstatering af deltagende stemmeberettigede medlemmer. 
 
2.1. Valg af dirigent.  
 
2.2. Valg af referent.  
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2.3. Godkendelse af generalforsamlingens gyldighed.  
Normalt er der ikke lovhjemmel til at afholde elektronisk generalforsamling, men en midlertidig 
bekendtgørelse fra Erhvervsministeriet tillader det. 
 
2.4. Godkendelse af dagsorden.  
 
 
3. Spørgsmål til den udsendte beretning fra bestyrelsen  
 
Bestyrelsens beretning for 2020 er vedhæftet som bilag 1.  
 
 
4. Spørgsmål til beretning fra medlemmerne af kommunalbestyrelsen  
 
Som bilag 2 eftersendes beretning fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne. 
 
 
5. Foreløbig aktivitetsplan for 2021 
 
Som bilag 3 vedlægges en foreløbig aktivitetsoversigt for 2021 til orientering og evt. 
kommentarer. 
 
 
6. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2020 og fastsættelse af kontingent og budget for 2021 

Bilag 4: Regnskab for Socialdemokratiet i Rudersdal 2020 og budget 2021. 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 

 

6. Indkomne forslag 

Der er modtaget et forslag den 16. januar 2021 fra Jakob Fruergaard Poulsen.  

Bilag 5: Uddannelse og job skal i højere grad give udlændinge ophold i Danmark.   

 

7. Spørgsmål til kandidaterne til kommunalbestyrelsen 

Spidskandidat til kommunalvalget i 2021 er Kristine Thrane. Hun blev valgt på generalforsamlingen 
sidste år.  
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Ved generalforsamlingen i år skal der tages stilling til den samlede gruppe kandidater, der – 
udover Kristine – opstiller til kommunalvalget (der henvises til vedhæftede bilag 6 med omtale af 
kandidaterne). Deltagerne i generalforsamlingen kan stille spørgsmål til kandidaterne. 

Der udestår en prioritering af den rækkefølgen, hvori i kandidaterne opstilles på stemmesedlen, 
idet spidskandidaten dog står først. Bestyrelsen har overvejet to muligheder: 

a) Afholdelse af en ekstraordinær, fysisk generalforsamling i slutningen af maj med det ene 
punkt på dagsordenen at prioritere kandidaternes rækkefølge.  

b) Afholdelse af en elektronisk urafstemning.  

Bestyrelsen er indstillet på at afholde en ekstra generalforsamling i slutningen af maj (hvis det er 
muligt til den tid) til prioritering af kandidaterne, hvis det ønskes. Alternativt kan der afholdes en 
elektronisk urafstemning. Proceduren omkring elektronisk urafstemning virkede tidligere ret 
besværlig og mandskabskrævende, men er blevet enklere, bl.a. således at medlemmer, der ikke 
har adgang til elektronisk afstemning, kan afgive deres stemme med postvæsenet ”på 
gammeldags manér”. 

Hvis urafstemning vælges som løsning, foreslås, at kassereren og næstformand/formand er 
ansvarlige for sekretessen omkring håndteringen af de stemmer, der afgives via postvæsenet. 
Afstemningen kan afholdes på et passende tidspunkt i marts eller april. 

 

8. Indstillinger til folketing og regionsråd     

Folketinget: Miki Dam Larsen foreslås at fortsætte som kandidat for Rudersdalkredsen. 

Regionsrådet: Formanden for kredsforeningen har indkaldt forslag til kandidater til regionsrådet. 
Der afholdes repræsentantskabsmøde i marts.  

 

9.  Valg til tillidsposter – bestyrelse, revisorer og eksterne repræsentantskaber (der henvises til 
vedhæftede bilag 7 med forslag) 

 Bestyrelsen: Formand, kasserer, medlemmer og suppleanter  

 Revisorer og suppleanter for revisorer 

 Repræsentanter og suppleanter til repræsentantskabet for Rudersdal kredsforening 

 Repræsentanter og suppleanter til repræsentantskabet for regionsforeningen for Region 
Hovedstaden  

 Delegerede og suppleant til Socialdemokratiets kongres 

 



 4 

 

 

10. Udkast til valgprogram til kommunalvalget 2021 

En arbejdsgruppe og bestyrelsen har gennemgået valgoplægget til kommunalvalget i 2017, 
aktualiseret det og rettet det til. Oplægget er vedhæftet som bilag 8 og skal vedtages af 
generalforsamlingen. Oplægget er tænkt til internt brug som grundlag for valgkampen. 

 

11. Orientering om H.P. Andersens fond 

Som bilag 9 udsendes et oplæg fra formanden for fonden, Pia Sverdup-Jensen. 

 

12. Eventuelt  

 

På bestyrelsens vegne 

Jens Peter Steensen, formand 

 


