Socialdemokratiet i Rudersdal
26.
maj 2021
Referat fra ekstraordinær generalforsamling den 25. maj 2021 kl. 19 med henblik på
prioritering af kandidaternes opstillingen til kommunevalget 16. november 2021.
Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i Administrationscentret, Stationsvej 36,
Birkerød, lille sal.
Dagsorden:
1. Formanden bød velkommen. Orienterede om at Heidi H. Falden og Poul Bach
havde meldt forfald. Han anmodede generalforsamlingen om at give bestyrelsen
tilsagn til opstilling af yderlige kandidater samt der kunne dispenseres fra 1
årsreglen for medlemsskab af socialdemokratiet.
2. Valg af dirigent
3. Bent Nielsen valgtes som dirigent, han konstaterede at generalforsamlingen var
lovligt varslet.
4. Valg af referent
Niels Harrig valgt som referent.
5. Godkendelse af dagsordenen og afstemningsregler om prioriteringen af
kandidaterne på stemmesedlen. Dagsordenen og afstemningsregler godkendt.
6. Valg af stemmetællere. Jakob F. Poulsen og John Stefan Olsen blev valg
7. Kandidaterne præsenterer sig.
De tilstedeværende kandidaterne præsenterer sig og dirigenten oplæste Heidi og
Pouls valgtemaer fra A-nyt april 2021.
8. Afstemningen om kandidaternes prioriteret rækkefølge på stemmesedlen gav
følgende opstilling på stemmesedlen efter optælling, stemmerækkefølge og
flettereglen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kristine Thrane (tidligere valgt som spidskandidat)
Alexander Baadh
Heidi Højmark Falden
Poul Bach
Anette Billesbølle
Thomas Lesly Rasmussen
Mette Poulsen
Erik Eugen Olsen

På formandens anmodning besluttede generalforsamlingen at bestyrelse kunne
opstille yderlige kandidater samt der kunne dispenseres fra 1 årsreglen for
medlemsskab af socialdemokratiet. Kandidaterne som udpeges på denne måde
opstilles herefter nederst på stemmesedlen.
Generalforsamlingen tog til efterretning, at bestyrelsen tilslutter sig en udtalelse
som sendes til partiets ledelse på Christiansborg – udarbejdet og godkendt af
Socialdemokratiet i Allerød ”Om danske børn i lejre i Syrien og syriske flygtninge
med midlertidig opholdstilladelse.” (vedhæftet).
9. Eventuelt.
Lone Gregersen rejste spørgsmålet om bestyrelsen ville støtte en henvendelse til
kommunen om en forskønnelse af mindepladsen for Jørgen Schunck, som pt.
virker som en kedelig p-plads og ikke en mindeværdig plads.
Det aftaltes at Lone ville foranledige en henvendelse til bestyrelsen med forslag til
forskønnelse/ mindre flytning af mindepladsen og bestyrelsen i givet fald gerne
støtter en henvendelse til KB -medlemmerne / kommunen.
Herudover henviste Lone som kuriosum til tidl. statsminister Staunings
bestræbelser i 1930` erne om at gøre Øresundskystens strandlinie til offentligt og
frit tilgængeligt område - hvor der er et stykke der forsat ikke er offentlig
tilgængeligt – og om vi kunne gøre noget? – den landede ved, at der måske kunne
ske noget om mange mange år!
Formanden afsluttede generalforsamlingen med tak for en god generalforsamling
og vi nu havde valgt et godt hold til valgkampen.
Den 26 /maj 2021
Sign. Jens Peter Steensen.
Formand

/

sign. Bent Nielsen
Dirigent

