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REFERAT AF GENERALFORSAMLING 

DATO Torsdag den 16. februar 2023 

TIDSPUNKT Kl. 19.00 

STED Multihuset Østerlars 
 

Bestyrelsen for SF Bornholm havde indkaldt til generalforsamling jf. vedtægternes §5. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt efter vedtægterne. 

Der var 16 medlemmer til stede. 
 

Referat 
1) Valg af dirigent: Mikael Tysk Andersen blev valgt. 

2) Valg af referent: Kasper Johansen blev valgt. 

3) Valg af 2 stemmetællere: Kenneth Hennings og Jette Harild blev valgt. 

4) Bestyrelsens beretning: Formanden beklagede og tilkendegav at han ikke havde 

været opmærksom på at der skal foreligge en skriftlig beretning før 

generalforsamlingen. Beretningen sendes ud med dette referat. Der blev afgivet 

stor ros til folketingskandidaternes indsats. Beretningen blev godkendt. 

5) Beretninger fra øvrige politiske repræsentanter til debat og orientering: Thomas 

Garfort berettede fra arbejdet i SF Region Hovedstaden. Især ulighed i 

sygehusvæsnet har fyldt meget i arbejdet. Lars Jørgensen berettede fra arbejdet i 

landsledelsen. Der var spænding i luften i forhandlingerne omkring mulig 

regeringsdannelse.  

6) Forelæggelse og godkendelse af regnskab: Regnskabet blev godkendt 

7) Fremlæggelse af budget: Budgettet blev taget til efterretning 

8) Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslog at kontingentet forblev uændret. 

Det blev vedtaget. 

9) Behandling af indkomne forslag: Forslag til vedtægtsændringer blev godkendt 

med få ændringer. Dog blev forslag til ny paragraf 11 og 12 udskudt til næste 

generalforsamling. Udtalelsen blev godkendt. 

10) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en periode af 2 år: Rasmus Sprotte, Nikolai 

Fjellerad og Kasper Johansen blev valgt. 

11) Valg af 1 bestyrelsesmedlem for en periode af 1 år. Valget skyldes at et medlem 

valgt for 2 år sidste år, har ønsket at udtræde. Der blev gjort indsigelser mod at 

der vælges for 1 år ad gangen, i det det ikke fremgår af vedtægterne. Dirigenten 

bad forsamlingen om at acceptere fremgangsmåden i det det er en supplering. 

Det blev godkendt. Trine Staur blev valgt. 
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12) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for en periode af 1 år: Jeppe Munk Rebsdorff og 

Morten Warming blev valgt. 

13) Valg af revisor for en 1-årig periode: Peter Johannesen blev valgt. 

14) Valg af revisorsuppleant for en 1-årig periode: Per Carlo blev valgt. 

15) Valg af medlem i SF Region Hovedstadens bestyrelse for en 1-årig periode: Thomas 

Garfort blev valgt. 

16) Valg af stedfortræder til landsledelsen for et år (storkreds): Generalforsamlingen 

bemyndiger bestyrelsen til at finde en stedfortræder.   

17) Valg af 3 delegerede til landsmødet 1.-2. april 2023: Andreas Grosbøll, Mikael Tysk 

Andersen og Trine Staur blev valgt. Rasmus Sprotte tilbydes en gæsteplads.  

18) Eventuelt: Multihuset holder Åbent Hus og Britta stiller sig til rådighed. Pia Olsen 

Dyhr kommer til Bornholm lørdag den 13. maj. Generalforsamlingen opfordrer 

bestyrelsen til at støtte op om SFU’s arbejde. 

 

/Kasper Johansen 


