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Dagsorden for mødet var jvf vedtægterne: 
 
Valg af dirigent 
Valg af stemmetællere og referent(er) 
Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen 
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 
Behandling af forslag fra medlemmerne 
Valg til bestyrelsen 
Valg af revisor (er) 
Eventuelt 
 
Ad pkt 1: Poul Thomsen blev valgt som dirigent. 
Ad pkt 2: Bjarne Nielsen blev valgt som stemmetæller og Poul Thomsen som 
referent. 
 
Ad pkt 3: Forperson fremlagde beretning for året. Beretningen blev godkendt. 
 
Ad pkt 4: Gitte fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet blev godkendt. 
 
Ad pkt 5: Der var ikke indsendt forslag fra medlemmerne. 
 
Ad pkt 6: Følgende blev valgt til bestyrelsen: 
  Bjarne Nielsen 
  Poul Thomsen 
  Viviann Kruse 
  Gitte Thomsen 
  Shahzad Riaz 
Ad pkt 7: Der blev ikke valgt revisor, idet vi forventer at vi igen næste år kan lave 
krydsrevision med Dragør Kommuneforening.  
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Ad pkt 8 Eventuelt: 
Vores kommunikation via facebookgruppen skal ses efter. En fremmødt meldte 
at han oplevede problemer med at skrive til os.  
 
Shazad Riaz meddelte, at han ønsker at opstille som folketings kandidat for 
kredsen. Opstillingen ligger formelt i København Storkreds, men det er 
spændende nyt, at vi kan opstille en kandidat her fra Tårnby. Shazad vil gerne 
arbejde med emner som integration, erhverv og iværksætteri.  
 
Carsten Brodersen fra Amager Fælleds venner opfordrede til samarbejde 
mellem foreningerne. 
 
Foreløbigt blev deltagelse i følgende aktiviteter planlagt for 2018: 
Korsvejsmarkedet, 
Skottegårdsmarkedet, 
Alt for Damerne løbet. 
Sundhedsugen. 
 
Aktiviteter som ikke umiddelbart gentages: 
Dragør Markedet 
Skt Hans festen på Sydvestpynten 
 
Derudover vil vi fortsat deltage i debatten i kommunen med fokus på 
bæredygtighed. Det skal fortrinsvis være i aviser og på vores facebookgruppe. 
 
Og så skal vi arbejde på at mobilisere vores mange medlemmer. 
 
Det ordinære årsmøde var hermed afsluttet. 
 
Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig således: 
Forperson  Poul Thomsen 
Næstforperson Bjarne Nielsen 
Kasserer  Gitte Thomsen 
Bestyrelsesmedlem Viviann Kruse 
Bestyrelsesmedlem Shahzad Riaz 
 
Medlem til Københavns Storkreds kandidatudvalg: Poul Thomsen 
 
  

Bestyrelsen takker for et godt møde. 
 
11/2-2018  
Referent: 
Poul Thomsen 


