
  
Referat af Generalforsamling d. 21/3 2017 

1. Valg af dirigent 
Mette – Dirigent 
  

2. Valg af stemmetæller og referant 
Anders & Marianne - stemmetællere 
Jarl skriver referat 
  
3 Bestyrelsens beretning 
Bestyrelsesmedlemmer og nogle af udvalgene lokalt har mistet deres tovholdere, af forskelle 
årsager 
I foråret 2016 lavede vi en organisationsplan for lokalpartiforeningen, denne plan er også 
blevet stækket af frafald. 
Bla. Er vores 2 suppleanter blevet fast inventar til vores bestyrelsesmøder. 
Pola afholdt : Grøn Omstilling i LTK 
Velkomstudvalg har afholdt 1 velkomstmøde 
Filmaften på stadsbiblioteket 
LTK Appgree kanal 
Indkaldt til Kulturpola – vi er ikke så mange tilmeldte, og LTK har et kultur borgermøde på 
samme dag, så vi opfordrer til at møde op til det, så har vi god basis for vores POLA 
Deltaget i en række landsmøder 
Kommunalvag 
Skaffe kandidater, udsending af breve 
Samarbejde med Alternativet i andre kommuner 
Erhvervstænketank for lokalpolitik har sin spæde start 
 

Konkluderende skal vi nok have rundringet til alle medlemmer, og prøve at få flere 
aktive i lokalforeningen. 

  
4 . Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 
Vores kære kasserer er aktiv i mange organisationer og har desværre glemt at få regnskabet 
klar, det ser dog ca. sådan ud : - 
fik 5.000 fra hovedorganisation 
Ca. 4.000 er brugt, primært til forplejning på sidste GF og filmaften 
Regnskab udsendes 
  
  
  
5. Behandling af forslag fra medlemmer 
Ingen modtaget 
  
6. Valg af kandidater til KV17 
  
Hvem har lyst til at stille op 
  



Alle opstillede kandidater får 2 min. til at fortælle om dem selv 
  
Spørgetid til kandidater 
  

Valgresultat 
Jarl – 8 stemmer 
Hans – 5 stemmer 
Ditte – 8 stemmer 
  
7. Valg af bestyrelse 
Min. 3 : Formand, Næstformand & Kasseren, men gerne flere !!! suppleanter 
Bestyrelsen har valgt at dispensere for reglen om at man godt kan være opstillet som 
kandidat, og sidde i bestyrelsen. 
Individer der bliver valgt ind i kommunalbestyrelsen ophører som bestyrelsesmedlemmer i 
alternativet ved indtrædelse i kommunalbestyrelsen… 
  
Anders Kyst, Hans Nielsen, Jarl Lundin Overbeck & Mette Mortensen stiller op. 
  
Enstemmigt vedtaget. 
  
  
 8. Valg af Revisor 
Peter With 
  
9. Eventuelt 

● Appgree – Opsætning af plakater med QR koder… plakaterne skal målrettes det 
sted den er sat op. 
Evt. på DTU, kollegier…. 
AppGree gruppe :  Tovholder : Patrick – hjælpere : Mette, Jarl 
Når medlemmer kommer til møder osv… når vi møder medlemmer, skal de have 
hjælp med at installere AppGree… 
Patric efterspørger liste med ”problemer” fra Hans, som vi kan sætte på AppGree. 

  
● Peter Hvidt – Kommunalbestyrelsen snakker om at lave grønne investeringer i stedet 

for at tilbagebetale penge på kommunegæld… Peter kigger på at se om der kan 
være noget der. 
Husk at sende bestyrelsesmøde indkaldelse til Peter…. :  

  
  
  
  
  
  
 
 
 


