
Ordinære generalforsamlingsreferat og opstillingsmøde 

beslutningsprotokol - nr.: 1 

Dato: 21. juni 2021 Mødetidspunkt: Kl.19.00 Mødested: Aktivitets- og 
Frivilligcenter 

Møde indkaldt af Bestyrelsen 

Mødetype Fysisk møde 

Mødeleder: Dirigenten  

Referent Peder Madsen Pedersen 

Deltagere: 14 aktive medlemmer og 2 skriftlige fuldmagter  

Gæster Pressen deltog ikke i generalforsamlingen og opstillingsmødet.  

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af 2 stemmetællere. 

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.  

4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.  

5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.  

6. Behandling af indkomne forslag.  

7. Valg af bestyrelse m.m. (antal 3, 5 ellner7) 

8. Valg af to suppleanter.   

9. Valg af revisor samt revisorsuppleant. 

10. Eventuelt. 

Dagsorden emne 1 

Valg af dirigent: Preben Snedsted Nielsen blev valgt som dirigent og 
konstaterede,   

− at den ordinære generalforsamling var lovligt 
indvarslet  

− at forsamlingen ikke var beslutningsdygtig ved 
afstemning om vedtægtsændringer, som kræver 
deltagelse af 2/3 af aktive medlemmer svarende til 
mindst 40. 

Dagsorden emne 2 

Valg af 2 stemmetællere: Knud Rasmussen og Pernille Stenstrup Christiansen. 

Dagsorden emne 3  

Bestyrelsens beretning for 

det forløbne år.: 

Formanden Jannik Skriver Jensen redegjorde for 
beretningens hovedpunkter: 

• Stor Social Media aktivitet.  

• Over 1000 følgere. Opslag + Videoer 

• Den Demokratiske Samtale Virtuelt  

• Fortsat stor medlemstilslutning. 

• Ny hjemmeside. 

• Nyhedsbreve til VoresSolrøds medlemmer. 

• Gadeaktiviteter med bl.a. Landsbylaug.  



Vedtagelser / konklusioner Ingen kommentarer og beretningen blev godkendt  

Dagsorden emne 4 

Det reviderede regnskab 
fremlægges til godkendelse: 

Dette punkt udgik, da vedtægter angiver, at første 

regnskabsperiode er fra den 1. september 2020 til 31. 

december 2021. 

Kasserer Peder Madsen Pedersen redegjorde i stedet 

for partiforeningens budget 2021 og økonomioversigt: 

• Budgettet udgør kr. 129.802 

• Afholdte udgifter kr. 25.943 

• Variable omkostninger til afvikling af       
valgkampagnen kr. 103.859, 
som skal finansieres ved indtægter fra 
kontingenterne, salg af valgkampagnematerialer 
og sponsorater fra interessenterne samt den  
likvide beholdninger den 21. juni på kr. 26.466 

Vedtagelser / konklusioner: Ingen kommentarer fra deltagerne.  

Dagsorden emne 5 

Fastlæggelse af kontingent 
for det kommende år: 

 

Bestyrelsen foreslår et kontingent hæves til kr. 300,00 
på grund af omkostninger i denne forbindelse KV2.  

 

VoresSolrød modtager gerne partistøtte til den 
kommende i valgkampagne KV21, herunder ”køb” af 
kampagnemateriale (valgplakater, streamers og 
kasketter). 

Vedtagelser / konklusioner Det foreslåede kontingent blev vedtaget. 

Dagsorden emne 6 

Behandling af indkomne 

forslag fra bestyrelsen: 

 

Efter stiftelse af VoresSolrød den 31. august 2020 og 
levetid ønsker bestyrelsen at ændre i vedtægterne et 
behov for at foretage nogle vedtægtsændringer, så de 
er i overensstemmelse med partiforeningen virke. Idet 
generalforsamling ikke var beslutningsdygtig, udgik det 
punkt på dagsorden.  

Vedtagelser / konklusioner: Idet generalforsamling ikke var beslutningsdygtig, udgik 
det punkt på dagsorden.  

Udgangspunktet er, at der afholdes en ekstraordinær 
generalforsamling, som indkaldes med mindst 8 dages 
varsel, dog seneste 2 uger før forsamlingen finder sted. 

I forbindelse med indkaldelsen bør der tages hensyn til 
sommerferieperioden. 

Behandling af indkomne 
forslag fra medlemmerne:  

Formanden har ikke modtaget forslag fra 
medlemmerne.  

Vedtagelser / konklusioner: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen 
skulle fremsendes senest den 13. juni 2021.  

Dagsorden emne 7  



Valg af bestyrelse: Bestyrelsens forslag til organisering blandt aktive 
medlemmer og består herefter af 

• Jannik Skriver Jensen ikke på valg før 2022. 
• Christian C J Nyholm ikke på valg før 2022. 
• Carsten Ring ikke på valg før 2022 

Til genvalg: 

• Peder Madsen Pedersen  

• Per Schmidt Jensen 
Valg af nye medlemmer: 

• Ina Lindemark  

• Jacob Kock Plinius blev valgt som nye medlemmer. 
Som suppleanter valgtes Knud Rasmussen og 
Pernille Stenstrup Christiansen. 

Forslag: Bestyrelsens konstituerede sig ved først kommende 
bestyrelsesmøde. 

Vedtagelser / konklusioner: Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens 
indstilling. 

Dagsorden emne 8  

Valg af to suppleanter Som nye suppleanter blev Knud Rasmussen og Pernille 
Stenstrup Christiansen forslået.  

Vedtagelser / konklusioner Begge blev valgt uden mod kandidater. 

Dagsorden emne 9  

Valg af revisor samt 

revisorsuppleant: 

 

Revisor vælges på generalforsamlingen for et år ad 
gangen, dog er første regnskabsperiode fra den 1. 

september 2020 til 31. december 2021. 

Vedtagelser / konklusioner: Revisoren Steen Pommeritz er først på valg 2022. 
 

Revisorsuppleant Bente Dahl Hansen har ønsker at 
udtræde før tid, men hun vælger alligevel at fortsætte 
da generalforsamlingen ikke kan stille med en ny 
kandidat. 

Dagsorden emne 10  

Eventuelt:  Der må opsættes valgplakater i perioden, fra den fjerde 
lørdag før valgdagen dvs. den 23. oktober 2021. kl. 
12.00, til 8 dage efter valgdagen.   

Søger frivillig der sammen med bestyrelsen og 
kandidaterne vil deltage i: 

• Opsætning af 500 valgplakater og ca. 1.000 
plakatstreamer i kommunen. 

• Opdeling af valgmateriale – flyers til ca. 9.000 
husstande. 

Medlemmernes forslag til udvikling af Solrød Kommune 
og anvendelse af den opsparede kapital  kan sendes til 
info@voressolrod.dk. 

Vedtagelser / konklusioner Nærmere information sendes til medlemmerne. 

Opstillingsmøde 

mailto:info@voressolrod.dk


Som optakt til kommunalvalget 2021 afholder VoresSolrød et opstillingsmøde i 
forlængelse af den ordinære generalforsamling den 21. juni 2021  

Formål  Lad os sammen med medlemmerne hjælpes ad med at 
sammensætte et slagkraftigt hold af kandidater til KV21, 
så VoresSolrød kan indtage sin rette plads i Solrød 
Byråd 

Bestyrelsens forslag: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medlemmernes forslag:  

Baggrunden for bestyrelsens udvælgelse og indstilling af 
kandidaterne til KV21 er godkendelse samt gennemførelse af 
en transparent proces i samarbejde med medlemmerne. 

Ved bestyrelsens forslag er sammensætningen og 
indstillingen af kandidaterne blev der taget hensyn til 
behovet for kontinuitet og fornyelse af byrådet samt 
diversitet i relation til f.eks. alder, erhvervserfaring og køn. 

På mødet præsenterede borgmesterkandidaten Christian 
Nyholm de foreløbige 9 kandidater der opstiller til KV21 
samt fortælle om den store opbakning, som VoresSolrøds 
lokalliste har modtagelse af opbakning. 

Den foreløbige indstilling af 9 kandidater til 
kommunevalget den 16. november 2021 er: 

• Christian C J Nyholm 

• Ina Lindemark 

• Jannik Skriver Jensen  

• Carsten Ring  

• Jacob Kock Plinius  

• Per Schmidt Jensen 

• Orla Bakdal  

• Knud Rasmussen 

• Bente Dahl Hansen 

Det er partiforeningens hensigt at gøre sideopstillede 
kandidatlisten dynamisk, så rækkefølgen og antallet af 
kandidater på listen er ikke fastlagt endnu.   

Pernille Stenstrup Christiansen blev indstillet og 
godkendt som kandidater til kommunevalget. 

Vedtagelser / konklusioner Alle 10 kandidater blev godkendt af mødedeltagerne. 

Deltagerne på opstillingsmødet giver endvidere bestyrelsen 
bemyndigelse til at udfærdige og indlevere kandidatlisten, 
der skal underskrives af 24 stillere senest den 1. september 
2021 

 

 


