
 

Årsmøde – 2017 Referat 

Tid -og sted 

Mandag d. 27 marts kl. 19.00 – 21.50 Dronningeværelset på det gamle rådhus – på Torvet i Varde 
 

 

Fremmødte 10 medlemmer 

1. Valg af dirigent  

Kandidat: Torsten Knaack 

Vedtaget 

2. Valg af stemmetællere og referent  

Kandidater: Tanja Bitten Jul-Hansen og Christen Broberg Jessen 

Vedtaget 

3. Beretning fra bestyrelsen for lokalforeningen 

Bestyrelsens beretning fremlagt ved nuværende forperson Tina Blaabjerg Poulsen. 

Bestyrelsen supplerer: Strukturdebatten har fyldt rigtig meget. Debatten vil kræve udtalelser 

på emnet fra en byrådskandidat. Vi vil holde fast i de værdier, holdninger og konkrete bud, 

der kom ud af POLA’en, der blev afholdt i december. 

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse  

Der har ikke været brugt af foreningens midler endnu. 

Fra 2016 står der derfor kr. 7120,- 

I 2017 er foreløbig bevilget kr. 4500,- 

5. Behandling af forslag fra medlemmer  

Ingen forslag modtaget 

6. Valg og afstemning 

a. Valg af bestyrelse 

Kandidater: 

Genopstiller: Tanja, Emmy, Tina, Carsten, Torsten (alle) 

Øvrige: ingen 

Alle er genvalgt 

b. Valg af suppleanter 

Kandidater: 

Genopstiller: Lasse, Christen, Dennis (alle) 

Øvrige: ingen 

Alle er genvalgt, i rækkefølgen: 

1. supplant Christen 

2. supplant Lasse 

3. Supplant Dennis 
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c. Valg af revisor 

Kandidater: Rita Knudsen 

Vedtaget 

d. Afstemning omkring valgforbund 

Kort gennemgang af fordele og ulemper, efterfulgt af en længere debat. 

Afstemning: 

For valgforbund 3 
Imod valgforbund 5 
Blanke  2 

Alternativet Varde har dermed besluttet ikke at indgå valgforbund 

e. Valg af afstemningsmetode vedr. kandidater til kommunalbestyrelse 

Ikke relevant, den vedtægtsbaserede afstemningsmetode er mest hensigtsmæssig, da der kun 

er 1 kandidat. 

f. Valg af kandidater til kommunalbestyrelse 

Tanja Bitten Jul-Hansen har trukket sit kandidatur 

Kandidater: Carsten Sohl 

Carsten skal have minimum 6 stemmer, for at blive valgt. 

Afstemning:  

For Carsten: 7 stemmer 

Blanke:  3 blanke 

Der vil blive afholdt supplerende opstillingsmøde, når vi kommer tættere på kommunalvalget. 

 

7. KV17 udvalg 

Torsten og Carsten udgør KV-17 udvalget for nu. 

Vi opfordrer øvrige medlemmer til at deltage her, så det ikke er de to alene, der skal definere 

den valgkampagne, der skal hjælpe Carsten i byrådet. 

8. Eventuelt  

Carsten spørger til, om der skal meldes noget ud til pressen.  

 

Kærlig hilsen  

Bestyrelsen i Alternativet Varde 

 


