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20. maj 2014 på Regionsgården i Hillerød

REFERAT FRA ORDINÆRT ÅRSMØDE I NORDSJÆLLANDS RADIKALE
STORKREDSFORSAMLING, TIRSDAG DEN 20. MAJ 2014 PÅ
REGIONSGÅRDEN I HILLERØD
Dagsorden
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere




Leif Rasmussen valgt som dirigent, som herefter indledte med at konstatere, at
generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
Tonny Lacomble Nielsen, Fredensborg, valgt som referent.
Følgende stemmetællere valgt: Fredensborg: Keld Kragelund. Helsingør Hanne
Jacobsen. Hillerød: Birthe Lundsteen. Rudersdal: Artur Meinke. Egedal: Tine
Hessner. Frederikssund: Kim Bromberge.

2. Godkendelse af dagsorden og procedure



Dagsorden godkendt.
Dirigenten gennemgik bestyrelsens forslag til procedure (udsendt på forhånd), som
herefter blev godkendt.

3. Formandens beretning









Formandens skriftlige beretning var udsendt på forhånd.
I sin mundtlige beretning glædede formanden sig over fremgang til 10 mandater i 8
kommuner ved kommunalvalget sidste år, et mere solidt grundlag for eksisterende
kommunalbestyrelsesmedlemmer, en stemmemæssig fremgang til regionsrådet, valg
af Karin Friis-Bach til regionsrådet og et højt aktivitetsniveau i form af plakater,
foldere og gadeaktiviteter i.f.m. den igangværende kampagne op til valget til EuropaParlamentet, som ”aldrig før” har været så højt ved et EP-valg.
Formanden gennemgik status for folketingskandidater i regionen og bød særligt
velkommen til de nye kandidater, Anne-Marie Geisler Andersen i Hillerød og Egedal
samt Camilla Kampmann i Helsingør. Da de allerede opstillede kandidater –
Margrethe Vestager, Helle Løvgreen Mølvig og Kristian Hegaard – er blevet
valgt/genvalgt i deres kredse er samtlige opstillingskredse nu besat.
Formanden sluttede med at takke bestyrelse, folkevalgte, medlemmer af
hovedbestyrelsen og diverse udvalg og takkede særligt de kandidater til
kommunalvalget, som trods en stor indsats ikke opnåede valg.
Formandens beretning herefter godkendt.

1/4

Referat fra ordinært årsmøde i Nordsjælland Radikale storkredsforsamling,
20. maj 2014 på Regionsgården i Hillerød

4. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab for 2013 og budget for 2014
og 2015




Kasserer Jan Hellen gennemgik det omdelte reviderede regnskab for 2013, som
herefter blev godkendt
Formand Peer Tidemand-Petersson gennemgik det på forhånd udsendte forslag til
budget for 2014, som herefter blev godkendt.
Formand Peer Tidemand-Petersson gennemgik det på forhånd udsendte forslag til
budget for 2015, som herefter blev godkendt.

5. Fastsættelse af bidrag for 2015 fra de i storkredsen beliggende
kommuneforeninger


Forslag fra bestyrelsen om et uændret bidrag på 50 kr. pr. betalende medlem fra
kommuneforeningerne til storkredsen blev godkendt. På spørgsmål fra forsamlingen
blev det præciseret, at de 50 kr. af landsforbundet fratrækkes det generelle
kontingent inden udbetaling til kommuneforeningerne.

6. Behandling af indkomne forslag


Ingen.

7. Beslutning vedrørende valg og nominering af folketingskandidater, jf. § 6 i
forretningsordenen








Henrik Klitgaard, Hørsholm, ønskede opstilling uden for kredsene og fik på baggrund
af forretningsordenen lejlighed til at præsentere sig selv.
Spørgsmål fra forsamlingen om, hvordan man håndterer ophængning af plakater
inden for og på tværs af kredsene, hvis en kandidat står uden for kredsene. Leif
Rasmussen, Egedal, henviste til det uformelle samarbejde mellem kredsene ved
sidste folketingsvalg om udveksling af plakater.
Ved den efterfølgende skriftlige afstemning blev Henrik Klitgaards kandidatur
godkendt med følgende stemmetal: 35 ja, 8 nej og 1 blank.
Forsamlingen godkendte indstillingen fra bestyrelsen om en nomineret sideordnet
opstillingsform, som indebærer, at kredsens opstillede kandidat står øverst i kredsen
mens de øvrige kandidater i storkredsen står alfabetisk.
Forsamlingen godkendte bestyrelsens indstilling om, at en kandidat højest kan være
opstillet i to kredse.

8. Valg af formand for Storkredsforsamlingen


Peer Tidemand-Petersson genvalgt.

2/4

Referat fra ordinært årsmøde i Nordsjælland Radikale storkredsforsamling,
20. maj 2014 på Regionsgården i Hillerød

9. Valg af næstformand for Storkredsforsamlingen


Leif Rasmussen valgt.

10. Valg af sekretær for Storkredsforsamlingen



Formanden henviste til, at sekretær Susanne Rose aktuelt er indlagt. Formanden har
overbragt bestyrelsens hilsen til hende ved et besøg.
Formanden fik på opfordring forsamlingens accept af, at holde posten åben til
Susanne, mens Hanne Jacobsen vikarierer i hendes fravær.

11. Valg af kasserer for Storkredsforsamlingen


Jan Hellen genvalgt som kasserer.

12. Valg af revisor og revisorsuppleant



Mogens Årsleff Hansen genvalgt som revisor.
Hans Laugesen genvalgt som revisorsuppleant.

13. Valg af kandidat og suppleant til Europa-Parlamentsvalg



Thomas Elkjær genvalgt som kredsens kandidat til Europa-Parlamentet – også efter
valget den 25. maj 2014.
Christian Scharling genvalgt som suppleant for Thomas Elkjær.

14. Valg af medlemmer og suppleanter til Hovedbestyrelsen






Følgende kandidater præsenterede sig: Camilla Kampmann, Leif Rasmussen, Bo
Lindhardt, Thomas Elkjær, Poul Fischer, Kirsten Hyldager, Sidsel Dyekjær, Tine
Hessner, Susanne Rydahl Torp, Anne-Sophie Hjort og Kristian Hegaard.
Følgende blev valgt til Hovedbestyrelsen: 1. Thomas Elkjær, 2. Tine Hessner, 3.
Susanne Rydahl Torp, 4. Leif Rasmussen, 5. Anne-Sophie Hjort og 6. Kristian
Hegaard.
Følgende blev suppleanter i nævnte rækkefølge: 1. Sidsel Dyekjær, 2. Camilla
Kampmann, 3. Bo Lindhardt, 4. Poul Fischer og 5. Kirsten Hyldager.

15. Stillingtagen til hvorvidt fremtidige årsmøder i Storkredsforsamlingen skal
afholdes som medlemsmøder med stemmeret for alle medlemmer


Efter 3 indlæg for og 3 indlæg imod var der tæt løb omkring de to modeller for
afholdelsen af storkredsforsamlingen, men da forslaget om en omlægning fra
delegeretmøde til medlemsmøde krævede 2/3 flertal, faldt dette forslag.
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16. Politisk debat, oplæg v. Margrethe Vestager
Oplæg ved Margrethe








Margrethe opfordrede til at bruge de sidste dage op til EP-valget.
Lars Løkkes aktuelle sager er et rent Venstre-anliggende.
Regeringens nye handlingsplan for psykiatrien afspejler, at psykiske og fysiske
sygdomme ligestilles. Politiske forhandlinger til efteråret.
Gået i gang med forhandlinger om regeringens udspil om vækst og beskæftigelse,
som bl.a. bygger på regeringens tillidsreform. Lagt op til at give kommunerne større
ansvar, herunder omkring redskabsvalg.
Forventning om stor diskussion om energipolitikken, hvilket ville være uheldigt i.f.t.
fremtidige investeringer og hele den grønne omstilling.
Økonomien går generelt bedre i kraft af bl.a. både regeringens vækstpolitik,
ansvarlige overenskomster og bedre forhold i omverden, som kræver fortsat
europæisk samarbejde.

Kommentarer og spørgsmål









Opfordring fra flere til brug af børn til aktiviteter i valgkamp. Margrethe: Enig (-;
Behov for kritisk syn på uddannelse til ledige og seniorjob. Margrethe: Regeringen er
i gang, men der er særlige vilkår for seniorjob.
Opbakning til Martin Lidegaards melding om at tiden er kommet til at bevæbne de
moderate syriske oprørere. Margrethe: Vigtigt er at skabe forhandlingsløsning og
sikkerhed – også for de moderate oprørere.
Ros til EP-folderen og opfordring til at give en kærlig hilsen fra Margrethe Vestager,
men savner dog også, at partiet forholder sig til relevante kritikpunkter omkring bl.a.
sociale rettigheder til EU-borgere, som ikke opholder sig i Danmark. En anden
opfordrede til, at sikre ordnede forhold på arbejdsmarkedet og undgå, at man kan
slippe for skat og få sociale ydelser som arbejdstager i Danmark. Margrethe: Ja,
regler skal håndhæves. Udenlandsk lastvognskørsel er begrænset og svarer
nogenlunde til dansk omfang i øvrige EU. Ikke noget, der tyder på ”velfærdsturisme”.
Handler om ligebehandling.
Beskæftigelse til handicappede på arbejdsmarkedet halter jf. ny PhD. Margrethe:
Vigtigt. Alle idéer modtages.
Kontantløse butikker. Margrethe: Butikker kan anmode om forsøg.

17. Eventuelt


Intet.
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