
 

 Storkreds Fyn 
Opstillingsmøde 24. marts 2021 kl 19.00 

1. Valg af dirigent: Tine Busk. 

2. Referent: Jes Romme. 

3. Delegeret til HB: Erik Stent fortsætter. Suppleant: Cassandra James Markussen. 

4. Medlem til Dialogråd: ingen valgt 

5. 2 medlemmer til Politisk Forum: Camilla Madsen blev genvalgt. Suppleant: Carsten Roed. 
Storkredsbestyrelsen vælger internt 1 medlem. 

6. Kandidater til Regionsråd: Vælges senere i samarbejde med Storkreds Sydjylland. 

7. Kandidater til Folketingsvalg: Vælges senere. 

8. 1 kandidat til Europaparlamentsvalg: Pavia Jacobsen stiller kandidaturet senere, når der 
kan laves en rigtig afstemning med 50/50 % godkendelse. 

Årsmøde 24. marts 2021 

1 + 2. Dirigent og referent fortsatte. 

3. Bestyrelsens beretning for storkredsen (vedlagt indkaldelsen): Jesper Tholstrup fortalte 
hovedpunkterne i beretningen, som blev godkendt. 

4. Fremlæggelse af regnskab (vedlagt indkaldelsen): Hanne Høfsten fremlagde regnskabet, som 
blev godkendt. 

5. Rapportering fra Hovedbestyrelsen: I HB er der pt. en bred ledelse, som ser ud til at gøre det 
godt. Bente Holm Villadsen blev på et tidspunkt valgt til forperson, men trak sig af personlige 
årsager. Ny forperson er Mark Desholm. Der er en god tone i HB. Erik ser positivt på, at denne 
gode tone fortsætter. I Sekretariatet har vi mistet pressechef m. fl., Erik er valgt som kasserer i 
HB. Erik mener, at en moderat kontingentforhøjelse kan være en mulighed for at få flere penge 
at gøre godt med. Der kommer snart et oplæg om delt ledelse i Alternativet. 

Tine Busk (som også sidder i HB): Noah fra sekretariatet laver et godt arbejde for at hjælpe 
kandidater. Alle lokalkredse skal huske at søge økonomiske midler til valgkampen. Der er midler, 
som de har ret til. Sabine stopper, og der kommer et stillingsopslag. HB har meget travlt med 
mange ting. 

Rapportering fra Politisk Forum: Camilla Madsen er nyvalgt og havde lige været til sit første 
møde: Hun fortalte, at der blev talt om hvilken rolle PoFo skal have frem over. Der kommer et 
forslag til ny organisering af PoFo. Tanken er, at PoFo bliver et organ, der laver forslag til politik, 
som medlemmerne så stemmer om. 

Til KV21 har der nu meldt sig 60 kandidater fra 30 af landets kommuner. Der vil blive lavet 
kandidatkurser. Camilla glæder sig rigtig meget til at lære PoFo nærmere at kende. 



6. Forslag fra medlemmer til behandling: Der var ingen indkommende forslag. 

7. Valg til bestyrelse: 5 personer havde i forvejen meldt deres kandidatur, og at de stillede op 
sammen. Det var Bente Kjær, Tine Busk, Hanne Høfsten, Erik Stent Pedersen og Line Høst 
Seiding. Disse personer blev enstemmigt valgt til ny bestyrelse for Storkreds Fyn. 

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen: Det blev besluttet at vælge en suppleant. Ingvard Hansen 
meldte sig og blev valgt.  

9. Valg af revisor: Ole Kofod blev valgt. Revisorsuppleant blev Johanne Botfeldt 

10. Evt. intet 

          


