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Referat af ordinær generalforsamling i Venstre Stevns
Tid:
Sted:

Mandag den 25. februar 2019 kl. 19:00
Hårlev Kro, Stationsvej 1, Hårlev

Referat angivet med kursiv.

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:
Formanden byder velkommen og sangen ”Den danske sang” synges.
1. Valg af stemmetællere
• Formanden efterspørger stemmetællere. Følgende valgt:
• Bente Eriksen
• Gert Nielsen
• Christa Zabel
• Anne Dragsbæk Rasmussen
2. Valg af dirigent og referent
• Formanden foreslår Martin Steen Andersen som dirigent. Martin valgt.
• Formanden foreslår Rasmus Hoffmann som referent. Rasmus valgt.
• Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet og indkaldt med mail dateret den
5. februar 2019.
• Dirigenten foreslår, at punkt 16 og 17 fremrykkes til nyt punkt 4 og 5. (Efter formandsberetningen)
Forslag vedtaget.
3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold
• Formanden aflægger sin beretning. Beretningen vedlagt som bilag.
• Dirigenten efterspørger kommentarer fra salen.
o Kommentar til formandens omtale af Kandidatudvalg. Opfordrer til stort fokus på, at
Venstre igen bliver rodfæstet i hele kommunen, og ikke kun i Strøby Egede området.
o Kommentar til DIs analyse af beskæftigelsesindsatsen i Stevns Kommune.
o Kommentar til medlemssituationen og de sidste par års op- og nedture.
• Beretning taget til efterretning.
4. Folketingskandidat Jacob Panton (fremrykket punkt 16)
• Jacob beretter om sin kampagne.
5. EU-parlamentskandidat Linea Søgaard-Lidell (fremrykket punkt 17)
• Linea Søgaard-Lidell beretter om sit arbejde som EP-kandidat.
6. Behandling af regnskab
a) Regnskabet rundsendt separat pr. mail inden mødet.
• Regnskabet omdelt på bordene inden mødet. Kassereren gennemgår hovedtrækkene i regnskabet.
• Dirigenten efterspørger kommentarer fra salen.
o Ingen spørgsmål.
• Regnskabet godkendt.
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7. Behandling af indkomne forslag
a) Der er ikke modtaget forslag

8. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for det kommende år (2020)
a) Budget er rundsendt med indkaldelsen og omdelt på bordene.
b) Bestyrelsen foreslår at øge kontingentet til kr. 365,-.
• Formanden motiverer bestyrelsens forslag om kontingentstigning.
• Dirigenten efterspørger kommentarer fra salen vedrørende budget og kontingent.
o Ingen spørgsmål.
• Budget godkendt.
• Kontingent på kr. 365,- for 2020 blev vedtaget.
9. Valg af formand
a) Formand Karsten Skov genopstiller.
• Karsten Skov genvalgt som formand.
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
• Tina Høve (modtager genvalg)
• Karsten Smith (modtager genvalg)
• Niels Bauer (modtager genvalg)
• Mette Maimann (modtager ikke genvalg)
• Karsten Juhl (modtager ikke genvalg)
Det bemærkes, at Helle Lindner Nielsen og Bjarne Bladt er udtrådt af bestyrelsen i perioden.
Følgende foreslået til bestyrelsen:
• Tina Høve, genvalgt
• Karsten Smith, genvalgt
• Niels Bauer, genvalgt
• Hans Peter Michaelsen, valgt
• John Bøjlund, valgt
11. Valg af suppleanter
a) Der skal vælges 3 suppleanter.
• Følgende 2 blev valgt som bestyrelsessuppleanter:
• Axel Mølgaard
• Carsten Myler
12. Valg af formand for kredsbestyrelsen
• Det konstateres, at kredsbestyrelsen Faxe/Stevns har valgt Gert Nielsen (Stevns) som formand efter
at tidligere formand Casper Christensen fra Faxe valgte at trække sig.
13. Valg til kredsbestyrelsen
a) John Dalsgaard Jensen og Hans Peter Michaelsen er valgt frem til første generalforsamling efter et
folketingsvalg jf. beslutning på generalforsamling i 2017. Christa Zabel er fratrådt i året og Gert
Nielsen er valgt til formand og der skal således vælges 1 medlem og 1 suppleant.
• Valgt til medlem af kredsbestyrelsen: Lars Juel Clement
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•

Valgt til suppleant til kredsbestyrelsen: John Bøjlund

14. Valg af medlem til regionsbestyrelsen
a) Peder Krogsgaard er valgt frem til førstkommende generalforsamling efter næste regionsvalg jf.
beslutning på generalforsamling i 2018.
15. Valg af delegerede til landsmødet
a) Forslag om, at beslutningen delegeres til bestyrelsen.
• Vedtaget.
16. Valg af to revisorer og suppleant
a) Bestyrelsen foreslår genvalg af Lokalrevision ved registreret revisor Hans Jørgen Rasmussen samt
Bo Boye Andersen.
• Lokalrevision valgt.
• Bo Boye Andersen valgt.
• Irene Bundgaard Jensen foreslået - og valgt - som revisorsuppleant.
17. Status ved borgmester Anette Mortensen – med mulighed for spørgsmål
• Borgmesteren beretter om aktuelle udfordringer, opgaver og visioner ud fra devisen ”Tour de
Stevns”.
o Spørgsmål fra salen om blandt andet: Lokalplaner for Strøby Egede, arbejdsløshedstal for
Stevns, vejføring ud ad kommunen, Kystvejen og øvrigt vedligehold af vejnet, ”velkommen
til Stevns”, Venstre Stevns modtagelse af nye medlemmer, øge synligheden af Venstre
Stevns, tiltrækning af nye borgere.
18. Eventuelt
• Intet
Stemmeret og valgbarhed på generalforsamlingen har alle medlemmer, der har betalt kontingent senest 7
dage før generalforsamlingen, dvs. senest i løbet af mandag den 18. februar 2019.
--------------------

Bilag: Formandens beretning
Ved sidste års generalforsamling startede vi et projekt med at genskabe fordums stærke
Venstre her på Stevns. Ved Kommunevalget startede valgaften med en voldsom dukkert,
hvor vi kun fik 4 mandater, men selvom vi tabte kampen vandt vi pokalen, med Anette som
borgmester.
Dermed fik vi skabt platformen for genrejsningen af Venstre Stevns, og hvad vi i bestyrelsen
har arbejdet hårdt for er, at udbygge denne. Vi er stadig kun kommet et lille stykke op af
bjergsiden for igen at nå topppen, men vi har fået sat gang i nogle initiativer. Vi har bl.a.
nedsat en arbejdsgruppe til at skaffe kandidater til KV21. Ikke nok med at kandidater skal
skaffes, igangsætter vi også et program til at guide og hjælpe potentielle kandidater til at
komme i gang.
I efteråret arrangerede vi en temaaften i bestyrelsen, som vi holdt på Højeruplund. Vi havde
tidligere partisekretær Jens Skipper Rasmussen som tovholder og havde en godt aften, hvor
vi blev enige om de overordnede og øvrige mål, og efterfølgende har vi aftalt nogle
aktiviteter til understøttelse af disse.
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De overordnede mål til KV21 er
1. Behold borgmesterposten i Venstre
2. 6-7 mandater
De 6 mandater er en realistisk forventning og 7 er en rigtig god målsætning. Vi var meget tæt
på det 5 mandat ved KV17, da vi blot manglede godt 70 stemmer eller skulle have været i
valgforbund med de Konservative og Liberal Alliance. Det sidste var vi nok selv skyld i, men
det skal ikke gentage sig. Vi har i dag alle forudsætninger for et godt samarbejde og vi på den
borgerlige side kan nok sagtens blive enige om at en ting er at Venstre ikke fik et 5 mandat,
men at det skulle gå til enhedslisten var vist ikke i nogens interesse. Så min og Venstres dør
står vidt åben for, at det borgerlige Stevns sikrer, at vi fælles står stærkt ved KV21.
Væsentligste målsætning er dog at vi får genvalgt Anette som borgmester i 2021 og her er
det vores øvrige mål kommer på banen. Vi skal sikre:
1. Tværpolitisk stabilitet
2. Ingen dumme sager
3. Udbredelse af kendskab til Anette
4. Flere venstrefolk på banen
Tværpolitisk stabilitet
Det første er vi rigtigt godt i gang med. Jeg har oplevet at det politiske samarbejde i
flertalsgruppen er rigtigt godt. Selvfølgeligt er vi politisk forskellige, men når det kommer til
det egentlige politiske arbejde arbejdes der hårdt og pragmatisk . Vi kan ikke bare med et
snuptag skaffe flere kommunale indtægter uden at du og jeg skal betale noget mere og så er
der kun bedre styring af udgifter og opgaver som løsning.
Ingen dumme sager
Ingen dumme sager siger vist sig selv. Dem har vi jo prøvet rigeligt af tidligere, så det skulle vi
gerne have lært af. Så da man siger, at man lærer mest når man lærer af sine fejl, så må vi
være blevet rigtigt dygtige.
Udbredelse af kendskab til Anette
Kendskabet til Anette er hun selv mester for. Åbent hus på Rådhuset og faktiske
virksomhedsbesøg og ikke blot intentioner herom lover godt.
Flere venstrefolk på banen
Flere venstrefolk på banen er nok det lidt sværere at løse. Vi kan nok finde mange med en
liberal indstilling og evnerne, men i dag oplever jeg, at det er blevet sværere at få folk på
banen til at gøre et politisk stykke arbejde. Er det de yngre kan jeg godt forstå at de
prioritere familien, og når børnene bliver ældre, har man godt gang i karrieren og har mange
gange et godt job man brænder for. Det er svært at overbevise om lyksalighederne ved
politisk arbejde fremfor ens gode job og karriere. Men vi har en fælles opgave i at få så
mange på banen som muligt og her er I medlemmer et væsentligt aktiv. Vi skal alle sammen
holde øjnene åbne for potentielle talenter og prøve at gøre dem interesserede. For alle de
”måske’er” I kan finde i kommunen - kom med navnene til os i bestyrelsen, så skal vi gøre
vores bedste for at få dem halet helt ombord om end ikke andet har vi behov for flere
medlemmer.
Landspolitik
Landspolitisk går vi en rigtig spændende tid i møde. Den 26. maj har vi EP-valg og vi har
inviteret vores kandidat fra region Sjælland med her i aften og I vil senere kunne høre et
indlæg fra Linea.
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Folketingsvalget skal senest afholdes 17. juni og som tiden går (vi er snart i marts) stiger
sandsynligheden for at Folketingsvalget også afholdes 26. maj eller kort efter. Denne her
gang har vi en helt lokal kandidat i vores Stevns/Faxe kreds nemlig Jacob Panton.
Vi skal have valgt både Jacob og Linea. Kunne det ikke være rigtigt stærkt for Stevns? Det
bliver udfordrende, men intet kan slå en udfordring der synes uoverstigelig, så lad os sætte
alle sejl til for at det kan lade sig gøre. Jacob har fået en rigtig god kampagnestab stablet på
benene, som jeg ved med kyshånd vil tage imod lidt hjælp her og der. Nogle kan hjælpe med
opsætning af plaketter. Andre kan lave positive kommentarer på Facebook, men alle kan vi
tale positivt om vores kandidater til venner, naboer og familie. Alle bidrag er velkomne, men
meld jer på banen med de ønsker I har til hvad I kan bidrage med, så er jeg optimistisk for, at
det denne gang kan lade sig gøre at få valgt lokale kandidater.
Tilsyneladende kan man nemmest vinde valg ved at love at vi skal lave det hele om eller ved
at dele ud til højre og venstre uden at fortælle hvordan man vil gøre det. Det er jo
demokratiets udfordring nu om dage. Men i Venstre kan vi faktisk prale af, at vi har gjort det
godt.
• Der er kommet 153.000 flere arbejdspladser siden sidste folketingsvalg
• 66.000 færre danskere er på offentlig forsørgelse heraf er der 31.000 færre på
kontanthjælp
Så hvorfor taler vi så meget om ulighed. Er den bedste måde ikke at afskaffe ulighed ved at
gøre den enkelte borger selvforsørgende. Ulighed er ikke et problem i et samfund, hvis man
nemt kan flytte sig. Er man studerende er man fattig iflg. statistikken, men studerende har jo
fremtiden foran sig og får gode jobs efter uddannelsen. Går man fra kontanthjælp eller
arbejdsløshedskøen til et arbejde er man vel heller ikke fattig længere. Statistikken viser
nemlig at vi har meget få i Danmark der er varigt fattige, men som Mark Twain engang
sagde: Der er løgn, der er forbandet løgn og så er der statistik.
På miljøområdet har vi fået en ambitiøs energiaftale. Igennem de sidste 17 år, hvor vi i
Venstre har regeret i de 13, er andelen af grøn strøm tredoblet til at udgøre godt halvdelen
af vores elforsyning. Men det kan være svært at være grøn og venstremand/kvinde. Jeg
læste forleden en artikel med overskriften ”Forskellen på industrien og landbruget? Det er
høreapparatet”. Fra dansk industri opfordrede man flere erhvervsfolk til at gå ind i
samfundsdebatten, medens en landbrugsorganisation truede Venstre med, at mange
landmænd ville undlade at stemme ved kommende valg. Skal Venstre vinde valg, skal vi have
by-vælgerne med og hvis Venstre slås i hartkorn med et landbrug, der groft sagt ser en
omverden der er fyldt med uforstand og utidig indblanding fra bymennesker og
naturfredningsfolk, embedsmænd, forskere og økoromantiker taber vi den grønne
dagsorden med et brag.
Fra landsorganisationen fik jeg i december et helt katalog med tiltag Venstre har
gennemført, men da der var godt 20 sider med 150-200 enkeltstående emner, vil jeg ikke
belemre jer med dem alle her i aften, men blot afsluttende nævne Sundhedsreformen.
Sundhedsreformen har skabt rigtigt megen splid i Venstre og selv i bestyrelsen spænder det
fra bevar regionerne til nedlæg dem. Personligt har jeg valgt min sædvanlige logiske tilgang
til emnet, så for mig giver reformen god mening, men det er et svært emne, hvorfor vi den
27. marts har inviteret Venstres sundhedspolitiske ordfører Jane Heitmann på besøg. Vi
glæder os til i den nærmeste fremtid at kunne sende en invitation ud, og med stor hjælp fra
HP arbejdes der p.t. på, at få det praktiske på plads.
Med disse ord overlader jeg punktet om min beretningen til dirigentens styring.
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