Referat
Side 1 af 2

Mødested

Dato for mødet

Borgernes Hus i Veng, Søballevej 6A, 8660 Skanderborg

9. marts 2020

Mødetype

Referent

Mødetidsrum

Generalforsamling i Kommuneforeningen

Charlotte Sørensen

Kl.: 19.00 – 22.00

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pkt.
Ad 1
Ad 2
Ad 3

Ad 4
Ad 5

Valg af stemmetællere
Valg af dirigent
Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold.
Behandling af Kommuneforeningens regnskab for 2019 samt
fremlæggelse af kredsregnskab og valgfond
Fremlæggelse af budget for 2020 samt beslutning om kontingent for
2021
Behandling af indkomne forslag
Beslutning om:
a. Procedure for udarbejdelse af handlingsprogram til KV-21
b. Procedure for opstilling og valg af kandidater
c. Opstillingsform og tidspunkt(er) for opstilling(er)
d. Opstilling på en eller flere kandidatlister
e. Bemyndigelse til at indgå valgforbund
Valg af formand
Valg af revisorer og revisorsuppleanter
Valg af medlem til kredsbestyrelsen
Valg af medlem til regionsbestyrelsen
Valg af delegeret til landsmødet 2020
Valg af medlem til Europaudvalget
Eventuelt

Beskrivelse
Valg af stemmetællere
Følgende blev valgt: Niels-Ole Frederiksen og Knud Vind Lassen
Valg af dirigent
Følgende blev valgt: Jens Grønlund
Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold
Svend Møller Sørensen fremlagde sin beretning, som blev godkendt.
Spørgsmål fra salen:
• Har man evalueret forløbet i Venstre (formandsskiftet) i Hovedbestyrelsen?
• Var man enige i bestyrelsen om Svends udmelding?
• Står folketingsgruppen sammen eller er der ved at dannes ”Kaffeklubber”?
Behandling af Kommuneforeningens regnskab for 2019 samt fremlæggelse
af kredsregnskab og valgfond
Ole Taankvist fremlagde regnskabet 2019, som blev godkendt.
Fremlæggelse af budget for 2020 samt beslutning om kontingent for 2021
Ole Taankvist fremlagde budgettet for 2020 og satsen for kontingent i Venstre i
Skanderborg kommune for 2020: kr. 5,Blev godkendt.
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Pkt.
Ad 6

Beskrivelse
Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

Ad 7

Beslutning om:
1. Procedure for udarbejdelse af handlingsprogram til KV-21
Ansvarlig for handlingsprogram: Formanden, Næstformanden,
Spidskandidaten og 1 fra det siddende byråd.
De skal inddrage nogle arbejdsgrupper, som kan komme med forslag til
de punkter, der skal udgøre valgprogrammet.
2. Procedure for opstilling og valg af kandidater
Listen skal være åben efter et opstillingsmøde. Listen lukkes den 1.
oktober 2021. De lokale vælgerforeningers bestyrelse skal godkende
alle kandidater.
3. Opstillingsform og tidspunkt(er) for opstilling(er)
2 opstillingsmøder:
Spidskandidat = 30. marts 2020,
Kandidater i maj 2021. Sideordnet opstilling.
kommentar: Det er meget forkert, at vi ikke kalder det
borgmesterkandidat. Det er at skyde sig selv i foden.
Konklusion: Efter afsteming: Det skal hedde en borgmesterkandidat.
4. Opstilling på en eller flere kandidatlister
En kandidatliste
5. Bemyndigelse til at indgå valgforbund
At kommuneforeningens formand får bemyndigelsen til dette.

Ad 8

Valg af formand
Forslag:
Henning Jensen – blev valgt.
Martin Kristensen – ønsker ikke valg.
Valg af revisorer og revisorsuppleanter
Følgende blev valgt: Knud Lassen og Morten P. Hansen, og som suppleant : Arne
Nøhr.
Valg af medlemmer til kredsbestyrelsen
Følgende blev valgt: Søren Kjeldsen Hansen og Henning Jensen.
Valg af medlem til regionsbestyrelsen
Ole Taankvist blev valgt.
Valg af delegeret til landsmødet 2020
Generalforsamlingen bemyndigede KF bestyrelsen til at udpege delegerede i
bestyrelsen til Venstres landsmøde.
Valg af medlem til Europaudvalget
Jørgen Jacobsen blev valgt
Eventuelt
Svend blev takker for hans store arbejde som formand gennem de sidste 4 år.

Ad 9
Ad 10
Ad 11
Ad 12
Ad 13
Ad 14

