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Referat fra Storkreds Sjællands ekstraordinære årsmøde d. 26.09.2015, Vordingborg. 

(Beslutninger/valg til bestyrelsesposter med fed) 

 

 1  Valg af ordstyrer og dirigent: Poul Brandrup blev valgt. 
 2  Referent: Armin Vauk og Katja Parlo 
 3  Valg af stemmetællere: Carsten E.A, Niels Dreyer og Henrik Bundgård 
 4  Bestyrelsens beretning v. Henrik Bundgård:  

 4.1  Reaktioner fra de fremmødte 
 4.1.1  Helle Chelina: Det er vigtigt, at man laver en evaluering på valgkampen 

fra lokal side. 
 4.1.2  Niels Dreyer: Der er lavet en rapport fra valgkampagneteamet – den er 

ikke kommet ud. Evalueringsprocessen kan være en opgave for den nye 
bestyrelse. 

 4.1.3  Torben Mariager: Målet med opsamlingen var også at få lokale 
erfaringer med. Der blev taget kontakt til kontaktpersonerne i 
lokalforeninger/kaffeklubber, for at få en lokal evaluering i gang. Der kom nogen 
tilbagemeldinger og de blev del af rapporten, som er sendt til bestyrelsen. Den 
ligger klar og kan bruges af den nye bestyrelse.  

 4.1.4  Carsten Bering: Tak for en positiv beretning. Omkring valg er det vigtigt, 
at lokale medlemmer møder op til foranstaltninger for at bakke op om 
kandidaten. 

 4.1.5  Lea Lie: God ide at lave arrangementer, som bringer frivillige og 
kandidater sammen, bl.a. så de frivillige kan få anerkendelse for deres arbejde. 
Lea beretter, at der afholdes en stor frivillighedsfest, hvor alle frivillige fra 
valgkampen er inviteret. Har man ikke modtaget en invitation til denne fest, 
betyder det ikke, at man ikke er inviteret, man skal blot henvende sig til den 
lokalgruppeansvarlige eller kredsens kandidat. 

 4.1.6  Helle Chelina: Der skal være en liste over aktive frivillige, så 
kandidaterne kan få den hjælp, som man kan give dem. 

 4.1.7  Torben Mariager: Organisationsniveauet var meget lavt – så det var 
problemet. Det var til tider meget kaotisk og stresset. Der manglede et system, 
hvor man digitalt kunne gå ind og se, hvor man kan gøre gavn som frivillig.  
Torben beretter også, at det under valgkampen var meget svært at holde styr på 
navnene på de frivillige, hvorfor det efterfølgende har været en udfordring at 
melde tilbage til alle. 

 4.1.8  Lea Lie: Alt skulle starte fra bunden – nu er vi et anerkendt parti. Det 
giver nye muligheder – det vil lette mange processer i en valgkamp. 

 4.2  Beretningen blev godkendt. 
 5  Status på storkredsens økonomi (Status vedlægges som bilag) 

 5.1  Regnskabet fremlægges og viser et overskud på 21.192 kr, hvilket betyder, at kredsen 
pr. d. 26.9.15 har en egenkapital på 21.942 kr. (se venligst bilag) 

 5.2  Bemærkninger fra de fremmødte: 
 5.2.1  Henrik foreslår, at den nye bestyrelse ansætter en bogholder, så der 

undgås rod i økonomien. 
 5.2.2  Søren R.: Man behøver ikke bruge en prof. revisor – man kan bare vælge 

”interne revisorer”. 
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 5.3  Regnskabsstatus blev godkendt. 
 6  Forslag fra medlemmerne, pkt. 6a og 6b i dagsorden: 

 6.1  Pkt. 6a fra dagsorden: Forslag fra Jannie, Birgit og Torben. Torben fremlægger kort 
forslaget om et ”Arbejdsprogram for storkredsen frem til det ordinære årsmøde primo 
2016” (Vedlagt som bilag) 

 6.2  Bemærkninger fra de fremmødte: 
 6.2.1  Lea foreslår, at der kan oprettes andre arbejdsgrupper, således at nye 

tanker og behov kan tilgodeses. 
 6.2.2  Carsten A.: For omfattende et arbejde, at pålægge bestyrelsen 
 6.2.3  Armin Vauk: Kan man vælge at stemmer for/imod en arbejdsgruppe ad 

gangen. 
 6.2.4  Carsten Bering.: Vi skal bruge nogen, som vil være med til en 

innovations-konkurrence, som Alternativet kan stå for. 
 6.2.5  Helle C.: Helle pointerer, at der fokuseres på, hvordan man inddrager de 

frivillige, dvs. gør arbejdsgrupper tilgængelige og synlige, således at det bliver 
nemmere som ny frivillig, at finde information om gruppers arbejde samt 
hvordan de kan blive en del af den aktive frivillighed. 

 6.2.6  Henrik B.: Skal grupperne ligge centralt organiseret, eller skal det være 
lokalt.  

 6.2.7  Søren R.: Det er vigtigt, at der ikke bliver låst noget for den nye 
bestyrelse. Det kan også skabe nogle grupper, som har en særlig status. Forslag: 
Oplægget er udmærket, bestyrelsen skal tage stilling selv, når den er dannet. 

 6.2.8  Jannie: Forslaget er en arbejdsplan frem til det næste årsmøde.  
 6.2.9  Katja: Enig med Søren – vi skal ikke binde bestyrelsen for meget. Det er 

fødselshjælper funktionen, som vi skal have fokus på. 
 6.2.10  Lea: Bestyrelsen skal være facilitator ift. lokale initiativer.  
 6.2.11  Torben: Årsmødet skal fortælle, hvad der skal arbejdes med regionalt. 

Det skal ikke være sådan, at bestyrelsen lever sit eget liv. Forslaget forpligter kun 
frem til næste møde.  

 6.2.12  Frank: Lokalforening Vordingborg har brug for, at der er et overblik over 
fx hvilken polaer, der arrangeres hvor henne, så der ikke afholdes polaer om de 
samme emner forskellige steder i regionen. 

 6.2.13  Mads K.: Vi har brug for at tage debatten om Henrik Bs forslag, inden vi 
stemmer. Politik er magtudøvelse – det er meget få, som har magten. Det er 
bedre at arbejde lokalt og forpligte bestyrelsen på at bringe det videre. 

 6.2.14  Lotte K.: Der er meget stor forskel på, hvilket niveau de forskellige 
foreslåede arbejdsgrupper er på: Flygtninge ift. lokal organisation.  

 6.2.15  Henrik B.: Listen af grupper er fint, men skal kædes sammen med det, 
som man lokalt vil engagere sig i.  
Henrik pointerer betydningen af, at den organisatoriske struktur kommer 
endeligt på plads med forankring i lokalforeningerne.  

 6.2.16  Torben: Man kan ikke undgå sammenblanding af niveauer. Vi har brug 
for regionale grupper, som hjælper de lokale initiativer i gang. 

 6.2.17  Carsten A.: Vi skal ikke binde bestyrelsen. 
 6.2.18  Mette: Gode gruppeforslag – vi skal ikke binde os på bestemte. Vi har 

rigelig at lave med bare at etablere os lokalt.  
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 6.2.19  Carsten B.: Bestyrelsen skal lave sandkassen – så kan vi lokalt sidde med 
vores små skovle lokalt.  

 6.2.20  Henrik B.: Vi har brug for at løse kommunikationsudfordringen. Vi skal 
bruge samme platform alle sammen. Det er antallet af interesserede, som er 
afgørende 

 6.2.21  Katja P.: Vi skal holde os til dagsorden og stemme for/imod forslaget. 
Der er mange gode ideer, vi kan ikke diskutere dem her alle sammen. 

 6.2.22  Søren R.: Vi skal passe på, at vi ikke slider bestyrelsen ved at etablere en 
parallel organisation.  

 6.2.23  Torben M.: Forslaget er ikke et pålæg til bestyrelsen. Der lægges op til, 
at bestyrelsen skal omsætte og koordinere gruppernes arbejde.  

 6.3  Pkt. 6b fra dagsorden: Henrik Bundgårds forslag om, at storkredsbestyrelsen skal 
omfatte medlemmer udpeget af lokalforeninger. 
 

Henrik fremlægger sit forslag. Ordstyrer forslår, at vi spiser noget frokost og summer over punkterne – 

forslaget blev fulgt. 

 

Efter pausen: Summeresultater 

 6.3.1  Vi rækker Henrik Bs forslag videre til den kommende bestyrelse og 
lokalforeninger, så det kan være klar til behandling til kommende årsmøde, hvor 
vi alligevel skal vedtage nye vedtægter 

 6.3.2  Det lokale er det vigtige 
 6.3.3  Vi behøver ikke at stemme om 6a – men bestyrelsen har uanset hvad, 

pligt til at arbejde med lokale processer. Ved at stemme om det, så prioriterer vi 
bestemte tyngdepunkter. 

 6.3.4  Der mangler rammer – faste grupper giver rammer. 
 6.3.5  Der skal skabes synlige rammer for arbejdet. Det behøver ikke være 

disse bestemte grupper.  
 6.3.6  Opsummering af ordstyrer: Best. skal arbejde på at fremme lokale 

processer – kommunikationen skal virke. Man kunne vedtage, at storkredsens 
bestyrelse skal tage sig af det.  

 6.3.7  Vi har brug for vedtægter, som formaliserer lokal indflydelse i 
storkredsen.  

 6.3.8  Vi har brug for at formulere, hvad bestyrelsen skal arbejde med – hvem 
andet, end medlemmerne skal udstikke den retning. 

 6.3.9  Ordstyrer: Der er to tilgange – mere centralt el. mere lokalt.  
 6.4  Beslutning ang. pkt. 6a fra dagsordenen:  

Det blev besluttet, at forslag 6a indeholder væsentlige emner, som bestyrelsen vil arbejde for, i 
det omfang der er tilslutning til at danne arbejdsgrupper. Der er også andre emner, som 
bestyrelsen vil prioritere. Bestyrelsen vil facilitere arbejdsgrupperne, samt skabe kontakt mellem 
arbejdsgrupper og medlemmer. 

 6.5  Beslutning ang. pkt. 6b fra dagsordenen:  
Det blev besluttet, at Henriks forslag ligger som et oplæg til vedtægtsændringer frem til næste 
årsmøde. Forslaget kan blive et indlæg, som der kan arbejdes videre med i lokalkredsene. 
Hvorvidt forslaget skal vedtages på næste årsmøde i sin nuværende form, eller om det skal 
udvikles i løbet af de næste 4 måneder, er op til den enkelte, til bestyrelsen og til 



 Storkreds Sjælland 

 

 

lokalgrupperne. 
 6.6  Pkt. 6c i dagsorden: Carsten A. fremlægger sit forslag, som skal med til årsmøde i januar. 

Forslaget, der er vedlagt som bilag, drejer sig om forskellige ændringer i vedtægterne for 
storkredsen:  

§6 stk. 2 og 3 Kommune udskiftes med valgkreds 

§7 stk. 1 Bestyrelsen består af ”5” udskiftes med 5. el. 7 

§7 stk. 12 udgår 

§10 stk. 3/6a: 5 eller 7 

§15 stk. 3 bortfalder 

 6.6.1  Bemærkninger fra de fremmødte: 
 6.6.2  Henrik: Forslaget skal udsættes, da der allerede arbejdes på et nyt sæt 

vedtægter 
 6.6.3  Der er forvirring om, hvilket sæt vedtægter paragrafferne referer til. 
 6.6.4  Vi kan ikke gøre noget ift. kønskvotering, da ændringer skal godkendes 

af hovedbestyrelsen. Derfor er det kun kvinder, som kan vælges til bestyrelsen. 
 6.7  Beslutning ang 6c i dagsorden:  

 6.7.1  Forslaget vedr. ophævelse af kønskvotering falder, da beslutningen ikke 
kan tages, uden at hovedbestyrelsen godkender den. Den godkendelse kan vi 
ikke få lige nu. 

 6.7.2  De resterende ændringsforslag gives videre til den nye bestyrelse, så 
den kan tage stilling til det.  

 7  Suppleringsvalg til bestyrelsen 
 7.1  Henrik trækker sig lige nu, og Gaba er Forperson. Han overrækker gaver til de afgående 

bestyrelsesmedlemmer. 
 7.2  Kandidater til de ledige poster  

Lea Lie  

Sasha Faxe  

Tanja Schjellerup  

Janni Olsson Kreikenbohm 

 7.3  Valghandling og resultat: 
Resultatet af valget blev:(antal stemmer i parentes) 
Lea Lie (25) 
Sasha Faxe (2) 

Tanja Schjellerup (19) 

Janni Olsson Kreikenbohm (16) 

Stemmernes fordeling betyder at 

- Lea og Tanja bliver medlemmer af bestyrelsen 

- Janni og Sasha bliver suppleanter 

Der er en suppleant, som blev valgt på det sidste ordinære årsmøde, Carsten Ørting. Han har meddelt at 

han ikke ønsker at fortsætte som suppleant.  

 8  Eventuelt 
 9  Afrunding ved afgående forperson, Henrik B. 

 

 


