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Generalforsamlingen søndag den 17. januar 2020  
 

Generalforsamlingen afholdes elektronisk.  
(Der fremsendes en link til systemet Pexip, som man klikker på for at deltage i mødet. Vejledning til 
dette fremsendes ligeledes på mail)  

Tidspunkt: Kl. 10 – 14 starter umiddelbart efter opstillingsmødet 
 

Dagsorden:  
  

1. Valg af dirigent  
Bestyrelsen indstiller Per Frost Henriksen. 

 
2. Valg af referent  

Bestyrelsen indstiller Peter Vilain.  
 

3. Godkendelse af generalforsamlingens gyldighed 
ved dirigenten. 
 
Afholdelse af elektronisk generalforsamling kan finde sted, idet 
Erhvervsministeren har udarbejdet en bekendtgørelse der tillader dette under covid-19-
pandemien, selvom der ikke lovhjemmel i partiets egne love og vedtægter. 
 
Se evt. bekendtgørelse om dette. https://www.elov.dk/bekendtgorelse-om-midlertidig-
fravigelse-af-virksomheders-pligter-pa-selskabs-og-regnskabsomradet-pa-erhvervsstyrelsens-
omrade-i-forbindelse-med-covid-19/ 
 
Valghandlingerne i forbindelse med denne elektroniske generalforsamling vil blive 
gennemført bedst muligt og under hensyntagen til demokrati og medlemsinddragelse, jf. 
partikontorets vejledninger. (Nærmere information tilvejebringes hurtigst muligt). 
 

4. Mandopråb 
Deltagere på generalforsamlingen siger en efter en deres navn, hvorefter medlemsansvarlig 
stemmer af i forhold til medlemslisten og noterer om deltageren har stemmeret. 
 
 

5. Valg af 3 stemmetællere  
 

6. Beretninger  
 
a) Formandens beretning ved Vivian Johnsen.  

 
b) Beretning fra regionen ved regionsrådskandidat Ergin Øzer  

 
c) Beretning fra landspolitikken ved folketingskandidat Louise Mehnke 

  
d) Beretning fra byrådsgruppen ved Borgmester Thomas Lykke Pedersen  
 
e) Beretning fra DSU ved formand Sarah Lykke Kjær-Pedersen 
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f) Debat om beretningerne 

Deltagere markerer, ved at skrive ”Ønsker ordet” i chatten, at de ønsker ordet.  
 

7. Forelæggelse af årsregnskab 2020 til godkendelse ved Christian Spure Hansen. 
Deltagere markerer, ved at skrive ”Ønsker ordet” i chatten, at de ønsker ordet 

 
8. Forelæggelse af budget 2021 til godkendelse samt fastsættelse af kontingent og partiskat 

for 2022 ved Christian Spure Hansen.  
 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og partiskat.  
Kontingentet til partiforeningen udgør pt. 416 kr. årligt. Halv pris for pensionister: 208 kr.  
Partiskatten udgør 3½ % 
Partiskatten for Borgmesterløn udgør 2% og 3½% for andre poster. 
 
Deltagere markerer, ved at skrive ”Ønsker ordet” i chatten, at de ønsker ordet 
 

9. Indkomne forslag 
Forslag sendes til formand@s-fredensborg.dk senest den 10. januar 2021 
 
Deltagere markerer, ved at skrive ”Ønsker ordet” i chatten, at de ønsker ordet 
 

10. Valg til partiforeningen 
 
a) Valg af næstformand for 2 år  

Lasse Lynæs modtager genvalg.  
 

b) Valg af kasserer for 2 år  
Christian Spure Hansen modtager genvalg. 

 
c) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  

På valg er Annett Kjær-Andersen, Kirsten Brandt og Dorte Lisemose  
 

d) Valg af suppleanter for 1 år  
På valg er Dorthe Beyer, Majbritt Damborg, Lars Sandt 

 
e) Valg 2 revisorer for 1 år  

På valg er Lisbeth Jansen og Jacob Jepsen 
 

f) Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år  
På valg er Benn Vestergaard og Lars Peter Albrechtsen. 
 

11. Valg til Kredsforeningen  
 
a) Valg af 8 repræsentanter til kredsbestyrelsen  
    Forslag: Bestyrelsen udpeger selv 8 repræsentanter til kredsbestyrelsen  

 
b) Valg af 4 suppleanter til kredsbestyrelsen 
    Forslag: Bestyrelsen udpeger selv de 4 bestyrelsessuppleanter 
 

12.  Valg til Socialdemokraterne i Hovedstaden  

mailto:formand@s-fredensborg.dk


Socialdemokratiet i Fredensborg 

www.s-fredensborg.dk 

a) Kredsformanden er født medlem  
b) Valg af medlemmer af regionsrepræsentantskabet  
Forslag: Partiforeningens bestyrelsesmedlemmer i kredsen vælges som delegerede og, at 
kredsbestyrelsessuppleanterne vælges som suppleanter for disse. 

 
13.  Delelegerede til kongressen  

 Forslag: Bestyrelsen udpeger de delegerede.  
 

14.  Valg af folketingskandidat 
 Louise Mehnke modtager genvalg 
 

15.  Valg af regionsrådskandidat 
a) Ergin Øzer modtager genvalg 
b) Afstemning om dispensation til dobbeltmandat 
 

16.  Nedsættelse af kandidatudvalg 
a) Valg af medlemmer til kandidatudvalget  
b) Godkendelse af kommissorium 
 

17.  Opstillingsform til KV21 
a) Bestyrelsen foreslår sideordnet opstilling til KV21 
b) Bestyrelsen foreslår at den DSU’er der får flest stemmer indsættes på 6. pladsen på 
 kandidatlisten. (Medmindre DSU’eren opnår en højere placering i urafstemningen) 
 

18.  Pressemeddelelse 
 

19.  Eventuelt 


