GENERALFORSAMLING

Torsdag d. 21. februar 2018 kl. 19.30 Sted : Kulturhuset, Skanderborg

Referat:
1. Valg af stemmetællere: Svend Møller Sørensen, Emil Sejersen
2. Valg af dirigent. : Fatma Øktem
3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold: formandens beretning godkendt.

Formandsberetning:
Landspolitisk står vi i et valgår, og det mærker vi nok alle. Regeringen har lavet et udspil med en meget
ambitiøs sundhedsreform, som uden tvivl vil blive omdrejningspunkt i valgkampen. I
skanderborgkredsen er vi så heldige at have Fatma som kandidat, og vi forsøger på bedst mulige vis
lokalt at give hende så sikker en platform at stå på som muligt. Jeg tør godt sige at vi er klar til valg, når
dette udskrives.
Vi må heller ikke glemme at vi har et EU valg i år, så med mindre de to valg rammer sammen, så skal vi i
lygtepælene mindst to gange i år.
Hvis vi kigger lokalt, så stod vi her for godt et år siden. Martin havde på forhånd meddelt at han ikke
genopstillede og så sin periode som formand kun værende en midlertidig løsning. Jeg vil i den
forbindelse gerne takke Martin for det arbejde han nåede at løfte som formand. Da jeg satte mig
forenden af bordet var det for en bestyrelse, som aktivt arbejdede med arrangementer og den vej rundt
synliggørelse af Venstre lokalt.
Vores første arrangement var ”Nybyggerne”. Er arrangement vi brugte meget tid og mange ressourcer på.
Desværre tillader jeg mig helt uhørt at klage over det dejlige sommervejr, som indtraf den dag, da årets
første rigtige forårsdag gjorde at folk valgte at tage i haven, fremfor at deltage i vores fine arrangement.
Men for de fremmødte så havde vi et meget gennemført arrangement.
Vi har i året der gik også deltaget i både Lys nat, kræmmermarked og sort nat i Skanderborg – tre
”obligatoriske” arrangementer for os. Til kræmmermarkedet valgte vi at uddele is i anledningen af det
gode vejr, og det var en rigtig stor succes, så den tager vi med os. Sort nat var som altid en kold og
blæsende affære, og vi overvejer om vi skal deltage i år, hvis der ikke er et forestående valg i horisonten.
Man kan vist roligt sige vi sluttede året af med maner på bryghuset, med gode taler af Fatma, Anders og
Søren Gade, hvortil vi nød god øl og dejligt smørrebrød. Et arrangement vi har modtaget meget ros for
fra alle kanter, og i alt beskedenhed så taler det at vi måtte lukke for tilmelding efter en uge sit tydelige
sprog om, at vi her ramte meget godt i folks smag.
Som jeg skrev i min julemail, så mener jeg vi kan se tilbage på et år, hvor vi har plantet Venstreflaget
solidt i Skanderborgs muld. I det kommende år har vi en målsætning om også at nå ud i nogle af
oplandsbyerne i vores område, og vi vil meget gerne høre fra lokale, hvad der rører sig derude, og jeg
kan kun stærkt opfordre til at man melder sig under bestyrelsens faner, hvis man vil bidrage til det.
Slutteligt vil jeg takke den nuværende bestyrelse for et godt samarbejde, samt naturligvis VU for deres
altid hjælpende hænder og gode samarbejde generelt.

4. Behandling af regnskab : regnskabet godkendt
5. Behandling af indkomne forslag: Ingen indkomne forslag
6. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for det kommende år
Bestyrelsen fremlægger forslag om kontingentstigning fra 2020 ; enkelt medlem stiger til 330 kr. Par

medlemskab 610 kr. Bestyrelsens forslag blev godkendt
7. Valg af formand
Søren Kjeldsen Hansen - genvalgt.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Ole Danielsen, Sebastian Støckler, Martin Ingemann Kristiansen: genvælges.
Rasmus Thor: nyvælges
Suppleant Mikkel Taankvist: genvælges
10. Valg af to revisorer og suppleant(er)

Knud Vind Lassen og Ole Vindfeldt genvælges
Supp: Emil Sejersen genvælges
11. Eventuelt

Den nye bestyrelse, efter vi konstituerede os d. 27/2.2019:

Frau Venstre mod Højre: Ole Danielsen, Sebastian Støckler, Martin Ingemann (Sekretær),
Rasmus Thor, Søren Kjeldsen Hansen (Formand), Mikkel Taankvist (Suppleant), Gustav Larsen,
Ingvar-Uldall-Jessen (Kasserer) og Henning Jensen (Næstformand)

