
Referat Generalforsamling: 

 

1. Dirigent: Valgt blev Mikael Tysk-Andersen 

2. Referent: Valgt blev Kasper Johansen 

3. Stemmetællere: Valgt Selina Munch Petersen, Kenneth Hennings 

4. Forslag til midlertidig vedtægtsændring: Forslaget blev vedtaget. 

5. Beretninger: 

a. Bestyrelsens beretning blev godkendt med mundtlige bemærkninger 

b. Beretning fra kommunalbestyrelsen blev taget til efterretning med mundtlige 

bemærkninger 

6. Regnskabet for 2021 blev godkendt 

7. Budgettet for 2022 blev fremlagt 

8. Kontingent: Kontingentet blev vedtaget til at fortsætte på samme niveau. 

9. Indkomne forslag. Forslag til kommunalpolitisk generalforsamlingsudtalelse. Forslaget blev 

vedtaget i en redigeret form, som Leif Olsen blev betroet at rette til med lidt mere fokus på 

velfærd.  

10. Valg: 

a. Formand: Valgt blev Leif Olsen 

b. Medlemmer til bestyrelsen:  

Valgt blev Lars Jørgensen, Mogens Olsen og Elisabeth Rasmussen for 2 år. 

Thomas Garfort, Andreas Grosbøll og Kasper Johansen for 1 år respektive. 

11. Valg af bestyrelsessuppleanter for 1 år: Nikolaj Fjellerad blev valgt. Generalforsamlingen 

bemyndiger bestyrelsen til at opsupplere det sidste medlem med henholdsvis Jeppe Munk 

Rebsdorf, Lisbeth Severin og Mikael Tysk-Andersen i nævnte rækkefølge. 

12. Valg af revisor for 1 år: Peter Johannesen blev valgt 

13. Valg af revisorsuppleant for 1 år: Per Carlo  

14. Valg af SF’s repræsentant til SF Region Hovedstadens bestyrelse: Thomas Garfort. 

15. Eventuelt. Leif Olsen takkede Lars for mange gode års indsats som formand.  

Referat Storkredsmødet: 

1. Dirigent: Valgt blev Mikael Tysk-Andersen 

2. Referent: Valgt blev Kasper Johansen 

3. Valg af to stemmetællere: Valgt Selina Munch Petersen, Kenneth Hennings 

4. Valg af Storkredsmedlem af landsledelsen: Valg bortfalder da Lars Jørgensen er eneste kandidat og 

dermed valgt. 

5. Valg af folketingskandidater: Valget udskydes til et senere storkredsmøde 

6. Hvad nu (jvf bestyrelsens beretning). Leif foreslår at vi får gang i aktiviteter i foreningen igen i form 

af nogle arbejdsgrupper, samt nogle arrangementer, gerne med andre. Vi skal have gang i folk der 

ser sig selv som kandidater i 2025. Leif fastslår at vi skal være synlige politisk og det er 

medlemmerne der styrer politikken. Bestyrelsen skal kigge på kommunikationen udadtil også. 

Kasper foreslår at vi skal ud og have dialog med de enkelte medlemmer. Bestyrelsen skal i 

arbejdstøjet! 

7. Eventuelt.  

 

 


