
 

Referat af ekstraordinært årsmøde i Alternativet Østjylland d. 3 april 
2016  

 

1. Formalia 
a. Valg af dirigent 

Henrik Narud valgt 
b. Valg af stemmetællere  

Thor Clasen Jonasen, Carsten Borup m.fl. 
c. Valg af referent  

Tidligere medlem 
  

2. Forkvindens beretning 
Beretningen godkendt uden indvendinger.  
 

3. Vedtægtsændringer 
a. P. 7 stk 1  

Ændres fra ”Storkredsen ledes af en storkredsbestyrelse bestående af 7 personer” 
til ”Storkredsen ledes af en storkredsbestyrelse bestående af 9 personer” 
Enstemmigt vedtaget – inkl. konsekvensrettelserne.  
 

b. Forslag 2 tilbagetrukket af bestyrelsen.  
c. P. 11  

”Ekstraordinært årsmøde indkaldes, såfremt storkredsbestyrelsen eller flertallet 
af lokalforeningerne beslutter det.” rettes til ”Ekstraordinært årsmøde indkaldes, 
såfremt storkredsbestyrelsen, flertallet af lokalforeningerne, 1/10 af eller 50 
medlemmer (det antal som er mindst) beslutter det.”  
Forslaget er vedtaget. 82 for, 4 undlod at stemme, ingen imod.  
 

i. Der blev stillet forslag om at ændre fristen for hvornår bestyrelsen er 
pålagt at indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde fra 4 uger til 1 uge. 
Forslaget blev ikke vedtaget – 17 stemte for, 53 stemmer imod, 20 
undlader at stemme.  
 
 



 
ii. Der blev stillet forslag om at ændre fristen for indkaldelse fra 4 uger til 2 

uger.  
Forslaget blev ikke vedtaget – 21 stemte for, 42 stemte imod, 22 undlod at 
stemme.  
 

iii. Sproglig rettelse – præcisering af at indkaldelsen skal foregå med 
vedhæftelse af dagsorden. 
Forslaget blev vedtaget – 72 stemte for, 14 undlod at stemme.  

 

Der var livlig debat om emnet – anbefalingen til bestyrelsen i forhold til 
ovenstående er derfor, at der forberedes et nyt forslag til 
vedtægtsændringerne til næste generalforsamling. Der er ganske enkelt 
brug for præcisering.  

4. Valg af bestyrelse 
a. Valgt: Tara Magill Hansen (71 stemmer) 
b. Valgt: Frederik Glerup (66 stemmer) 
c. Valgt: Louis Mogensen (25 stemmer) 
d. Valgt: Peder Flarup (14 stemmer) 
e. Valgt som suppleant: Mads Damgaard Mortensen (4 stemmer)  

I alt er der afgivet 90 stemmesedler, 180 stemmer afgivet.  
 

5. Valg af repræsentanter til politisk forum 
a. Valgt: Mikkel Pilgaard Madsen (69 stemmer) 
b. Valgt: Tommy Mørck (61 stemmer) 
c. Ikke valgt: Astrid Carl (45 stemmer) 

I alt er der afgivet 89 stemmesedler, 175 stemmer afgivet  
 

6. Valg af folketingskandidater 
a. Valgt: Vibeke Genefke (72 stemmer) (medlem siden: 1. Januar ́14)  
b. Valgt: Rasmus Foged Lauritzen (69 stemmer) (medlem siden: 27. December ́14) 
c. Valgt: Lars Pallesen (66 stemmer) (medlem siden: 10.februar 1́5) 
d. Valgt: Louis Mogensen (59 stemmer) (medlem siden: 5. Februar ́16) 
e. Valgt: Mohammed Sabah Ahmad (53 stemmer) (Medlem siden: 1. Marts16) 
f. IKKE valgt: Steen Kyndesen (39 stemmer) (Medlem siden: 1 januar ́14) 
g. IKKE valgt: Jakob Spange (30 stemmer) (Medlem siden: 18. Marts ́16) 
h. IKKE valgt: Jan Birch (21 stemmer) (Medlem siden: 9. Februar ́16) 
i. IKKE valgt: Tina Langhorn (10 stemmer) (Medlem siden: 
j. IKKE valgt: Peter Ulrich (9 stemmer) (Medlem siden: 28. Januar 1́6) 

I alt er der afgivet 85 stemmesedler  

 

 

 


