
 

 

Referat af ordinært årsmøde 25.04.18 

 

Fremmødte til årsmødet: 

Sadi Tekelioglu, Malene Grindsted, Sikandar Siddique, Claus Tversted, Mariann Hedin, Linda Due,  

Jakob Toksvig, Tine Vilsbøll,  Jens Holm Madsen, Kim Christiansen, Mogens Juul. 

Alle fremmødte er fuldtgyldige medlemmer af Alternativet Gladsaxe og dermed stemmeberettigede. 

 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen anbefalede Kim Christiansen. 

Han blev enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning. 

Dirigenten konstaterede, at årsmødet er rettidigt indkaldt og informeret i henhold til gældende vedtægter. 

 

2. Valg af stemmetællere og referent(er) 

Dirigenten spurgte de fremmødte om der var behov for skriftlige afstemninger, hvilket ingen ønskede, 

hvorfor der ikke blev valgt stemmetællere, da alle afstemninger vil blive afholdt ved håndsoprækning. 

Bestyrelsen havde anbefalet Claus Tversted som referent. Det blev enstemmigt vedtaget. 

 

3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen 

Forperson afholdt beretningen mundtligt. Skriftligt som bilag til dette referat. 

Årsmødet godkendte beretningen. 

Enkelte medlemmer tilføjede undervejs, hvilket blev holdt i god ro og orden og i god stemning. 

 

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 

Kasserer fremlagde regnskab til godkendelse. Skriftligt som bilag til dette referat. 

Årsmødet godkendte regnskabet. 

 

5. Behandling af forslag fra medlemmerne. 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

 



6. Valg til bestyrelsen. 

Jakob Toksvig (kasserer) trådte ud grundet flytning til Kbh. kommune. 

Mogens Juul (forperson) genopstillede ikke.  

Linda Due opstillede til ordinær post i bestyrelsen. Hun blev enstemmigt valgt af årsmødet. 

Sadi Tekelioglu ønskede at opstille til bestyrelsen uden forudgående opstillingsgrundlag. Denne opstilling 

blev enstemmigt godkendt af årsmødet og Sadi blev valgt til bestyrelsen. 

Bestyrelsen ser herefter således ud: 

1. Malene Grindsted 

2. Jens Holm Madsen 

3. Linda Due 

4. Sadi Tekelioglu 

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende lukkede bestyrelsesmøde d. 07.05. 

Der blev aftalt møde med afgående forperson vedrørende overlevering. 

 

7. Valg af revisor (er) 

Den nye bestyrelse kontakter KOS vedrørende nødvendighed og / eller behov for revisor fremadrettet.  

 

8. Eventuelt 

Sikandar foreslog en lukket Facebookgruppe til udveksling og gensidig inspiration fremadrettet i 

FV-valgkamp og forberedelse til samme. Det blev enstemmigt vedtaget af årsmødet. 

 

 

Søborg d. 25.04.18 

 

Referent Claus Tversted   Dirigent Kim Christiansen 


