
Referat af ordinær generalforsamling 2022 – VoresSolrød 
 
 
 

Dato: 28.4.22, Sportscafeen, Solrød Idrætscenter 

Møde indkaldt af: VoresSolrød, formand Jannik Jensen 

 

Dagsorden  

Dagsorden jf. vedtægter: 

 

1. Valg af dirigent og referent. 

Vedtaget dirigent: Per Schmidt Jensen Referent: Lil Lyrstrand 

 

Per indledte med at konstatere, at formkrav og regler for generalforsamlingen er overholdt. 

Generalforsamlingen er varslet og indkaldt lovligt, og dagsordenen lever op til kravene i 

vedtægterne. 

 

2. Valg af 2 stemmetællere: Knud Rasmussen og Jan Hammerich Gregersen 

 

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.  

- Formand Jannik Jensen præsentation af VoresSolrød aktiviteter, medlemstilstrømning mv. 

Kommentarer: 

- Kommentar: Tillykke med valget: Der foreslås, at der oprettes et ”parti-organ” således, at det 

bliver endnu mere som et organiseret parti. 

- Kommentar: Det spørges til, hvorvidt der er brud på vedtægter da referater fra bestyrelsesmøder 

ikke er lagt ud. Hertil bemærkes: Der føres referat og der vil blive fulgt op på, at disse er 

tilgængelige.   

- Kommentar: Der spørges til medlems-tal: 65 medlemmer pt. 

- Kommentar: Der spørges til, hvorvidt listen har noteret erfaringerne fra valget 2021, det 

bekræftes. 

Beretningen blev godkendt. 

 

4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.  

Der har været store udgifter forbundet med valget. 

Årets resultat: 25.800,27 kr. 

Det bemærkes, at kautionister har lånt listen penge, som skal tilbagebetales. 

Det bemærkes, at listen modtager 16.000 kr baseret på antal modtagne stemmer. 

Ud fra dette regnskab, skal der samles 200.000 kr til KV 2025 til valgkampen. 

Inden præsentation af det specificerede regnskab: 

Kommentarer: Bemærkning: Et regnskab for en politisk forening ville skulle indeholde nogle 

punkter, som ikke indgår her. Regnskabet er baseret på nøgletal. Det orienteres, at det fulde 

regnskab indgår på næste powerpoint. 

Der er enighed om, at på denne front med økonomi mv. skal der stammes op. 

Revisoren har fuldt godkendt regnskabet. Han roser arbejdet og Peder (aftrædende kasser) 

modtager en klapsalve for sit arbejde. 

Regnskabet godkendes enstemmigt.   

Kommentarer: Det bemærkes, at der ikke foreligger dokumentation over bestyrelsesbeslutninger 



vedr. udgifter under valget. Revisor finder dog intet at bemærke. 

Bemærkning: Det beløb, der tildeles i partistøtte, skal anvendes i kalenderåret. Opfordring til, at 

regnskab for anvendelse af penge bør fremlægges. Pengene skal anvendes til politisk information. 

Ideen er noteret: at regnskabet lægges frem offentligt. Bestyrelsen tager stilling til dette. 

 

5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år:  

Beløbet på 300 kr. Vedtaget at beløbet fastholdes.  

 

6. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og/eller bestyrelse:  

Ingen forslag er modtaget. Forslag i aftenens løb er noteret og tages til efterretning, herunder 

forslag om øget organisering. 

 

7. Valg af bestyrelse 

Jannik Skriver Jensen, Mette Wagenblast, Lil Lyrstrand og Jan Hammerich Gregersen er på 

valg (alle er villige til genvalg). Der gøres opmærksom på, valget ved den ekstraordinære 

generalforsamling indeholdt en fejl, idet der ikke var tale om et reelt valg, idet de indsupplerede 

medlemmer indtrådte som erstatning for de afgåede medlemmer. Bestyrelsen spørger, om fejlen 

kan godkendes. Forsamlingen godkender. Der spørges, om nogle andre vil stille op. Det er ikke 

tilfældet. Samtlige er derfor valgt.  

 

8. Valg af 2 suppleanter 

Knud Rasmussen og Pernille Stenstrup Christiansen er på valg (begge er villige til genvalg). De er 

enstemmigt valgt. Pernille som 1. suppleant og Knud som 2. suppleant 

 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant. Til revisor vælges Knud Rasmussen. Til revisorsuppleant 

vælges Carsten Ring. Steen Pommeritz fratræder som revisor og takkes mange gang for sit 

arbejde. 

 

10. Eventuelt 

Beretning fra Byrødderne: 

Carsten Ring: Vi er kommet langt med vores mærkesager bla. på børneområdet. 

Ina: Flere fagudvalg betyder øget arbejdsbyrde, det mærkes. Der arbejdes på, at styrke forholdet 

mellem byrødder og bestyrelse til aflastning for byrødderne. 

Oplevelsen er, at der er meget arbejde og at arbejdet er kommet godt i gang med indledende møder 

og konferencer. Ved det 4. byrådsmøde, i går, opleves en vis erfaring selvom vi er en ny liste. At 

være en ny liste, har den kvalitet, at der er en føling med folket og en vis åbenhed overfor ”andre 

måder” at gå til sagerne på. Erfaringen med det politiske arbejde skal oparbejdes, herunder 

hvorledes begreber som tillid håndteres. 

Kommentar: Det bemærkes et ønske om, at beholde de værdier, der adskiller sig fra 

det ”politiske” spil, idet dette trætter befolkningen. 

Intentionen er at opretholde ønsket om øget tillid og et bedre arbejdsmiljø i byrådet. 

Intentionen er at notere det arbejde vi lykkes med løbende, således at vi ved næste valg, står med 

et klart overblik over vores forgangne arbejde. 

Vedr. Ukrainere i Solrød: Pt. 30 beboere primært indkvarteret privat. Der opstilles pavilloner 

i Havdrup og der regnes med 160 beboere. Udgiften er høj, men udfordringen er, at kommunen 

ikke besidder nogle boliger eller egnede bygninger. Privat indkvartering er en mulighed. 

Strandens hus: Restauranten kommer i udbud og den var senest i udbud under corona, uden nogle 



indkomne bud. Størrelsen på restauranten kan diskuteres; der er bemærket, at det tidligere byråd 

virker fastlåst på trufne beslutninger. 

Ina bemærker, at det er svært at påvirke de beslutninger det tidligere byråd har truffet. Vores 

påvirkninger skal ligge fremover i de kommende budgetforhandlinger. 

Det bemærkes, at VoresSolrøds byrødder er gode til at supplere hinanden og undgår derved, at det 

udelukkende er ordføreren der fremfører noget. Oplevelsen er at være et team. Bestyrelsen er delt 

op i følgegrupper, der støtter op om bestyrelsens arbejde på de forskellige fagområder. 

Ambition for byrådsarbejdet: Medlemsforslag - på sigt er ønsket at bidrage med et medlemsforslag 

pr. byrådsmøde. 

Kommentar: Bemærkning: Inas indsats ved forrige byrådsmøde roses. Det roses, at spørgetimen 

også livestreames, hvilket kan bidrage til større borger-engagement på sigt.  

 

Mødet afsluttes med en stor tak for deltagelse og en opfordring til alle medlemmer om fortsat at 

komme med input til det politiske arbejde. 

 

 

 

 

 


