
 
 
 
Socialdemokratiet på Nordfyn                                      Dato. 24. februar 2021 
 
Generalforsamling i Socialdemokratiet på Nordfyn. 
 
Tid:  Lørdag den 6. marts 2021 kl. 10.00. 
 VIGTIGT: Mødet er åbent fra kl. 9.00. Vi opfordre dig til at logge på der, så eventuelle tekniske 
 problemer kan løses inden mødestart kl.10. (For hjælp ring til Kasper tlf. 20233095 eller Rikke 
 tlf. 61686750). 
Sted:  Onlinemøde via Pexip (Socialdemokratiets mødeprogram). 
 
 
 
Dagsorden: 
1 Velkomst. 
 
2 a. Valg af dirigent.      
         b. Valg af referent.     
      c. Valg af 3 stemmetællere. 
 
3 Godkendelse af generalforsamlingens gyldighed ved formanden 
 3.1 Godkendelse af dagsorden. 
 3.2 Mandatopråb ved kassereren 
 (Note: Inden generalforsamlingen trækker kassereren en liste over medlemmer og hvilke af 
 disse, der har fulde medlemsrettigheder. Deltagerne på mødet siger en efter en deres navn, 
 hvorefter kassereren noterer om vedkommende har stemmeret eller ej). 
 
4 Bestyrelsens beretning. 
   Herunder beretning fra de nedsatte udvalg.  
 (Note: Deltagere markerer ved at skrive ”ønsker ordet” i chatten, at de ønsker ordet.) 
 
5 Økonomi. 
 a. Aflæggelse af revideret regnskab for 2020. 
   b. Aktivitetsplan for 2021. ( Strategiudvalgets forslag til valgaktiviteter ). 
   c. Fastlæggelse af partiskat. Der indstilles uændret 4%. 
   d. Budget for 2021. 
 (Note: Deltagere markerer ved at skrive ”ønsker ordet” i chatten, at de ønsker ordet.) 
 
6 Orientering fra A-gruppen ved Kim Johansen. 
 (Note: Deltagere markerer ved at skrive ”ønsker ordet” i chatten, at de ønsker ordet.) 
 
7  Orientering fra folketinget ved Dan Jørgensen. 
 (Note: Deltagere markerer ved at skrive ”ønsker ordet” i chatten, at de ønsker ordet.) 
 
8  Orientering fra Regionen ved Poul Andersen 
 (Note: Deltagere markerer ved at skrive ”ønsker ordet” i chatten, at de ønsker ordet.) 
 
9 Behandling af indkomne forslag. 
  



 
 
10 Valg: a. Kasserer (2 år) 
  På valg er Mogens Jørgensen (Modtager genvalg). 
 

b. Formand. (1 år – da formand vælges i lige år jf. vedtægterne). 
   På valg er Rikke Jul Andresen. (Modtager ikke genvalg). 
 
   c. 6 bestyrelsesmedlemmer. (2 år). 
  På valg er følgende: 
   - Svenn Kopp (Modtager genvalg). 

- Lene Kirud (Modtager genvalg). 
                        - Steen Hansen  (Modtager genvalg). 

- Johnny Kristensen (Modtager genvalg). 
- John Knudsen (Modtager ikke genvalg). 
- Rikke Jul Andresen (Modtager ikke genvalg). 
 
 Følgende personer er blevet opfordret af bestyrelsen til at opstille som 
kandidater til bestyrelsen (en af de valgte er på valg igen i år 2022): 
- Thomas Binger 
- Dorte Geisler 
- Erling Jensen                  
 
 d. Et antal bestyrelsessuppleanter. (1 år). 

 Følgende personer er blevet opfordret af bestyrelsen til at opstille som  
  kandidater til bestyrelsessuppleanter: 

- Bjarke Shyth Jensen 
- Bent Hjortebjerg 

 
    e. 2 revisorer. (1 år). 
    På valg er Svend Erik Poulsen og Bruno Staffensen. Modtager genvalg. 
     
    f.  2 revisorsuppleanter. (1 år). 
   På valg er Helle Waagner og Arne Kruse. Modtager genvalg. 
    
   g. 1 medlem til AOF Center Odense / Nordfyn lokalråd. (2 år). 

På valg er Bruno Staffensen ( modtager genvalg for 2 år ). Søndersø 
Frank Larsen, er indtrådt for Johnny Kristensen (rest 1 år af 2 årig valgperiode). 
For nuværende er Mogens Jørgensen & Kirsten Staffensen valgte og er først 
på valg i 2022. 
På valg er Steen Hansen, Søndersø 
 
h. minimum 2 suppleanter til AOF Center / Nordfyn lokalråd. (1 år). 
På valg er Bernt Nicolaisen ( modtager genvalg ). Otterup 

 På valg er Jan Poulsen ( modtager genvalg ). Otterup 
På valg er Svenn Kopp, Bogense 
 
i. Punktet udgår  

 
 j. 3 fanebærere. (1 år). 

  På valg er John Harfeld, Jørgen Simonsen og Niels Henrik Nielsen 
  



 
 

11                   Udpegning af min. 3 medlemmer til hvert udvalg. 
    a. Informationsudvalg. 
    Bruno Staffensen, Mogens Jørgensen, Erling Jensen. Bruno modtager ikke valg. 

 
  b. Aktivitetsudvalg 

 Anette Lykke Jensen, Brian Lebæk, John Knudsen, 
 Mogens Jørgensen, Niels Henrik Nielsen, Kasper Solberg.  

   Anette Lykke Jensen modtager ikke genvalg. 
 
  c. Mødeudvalg 

 Birgit Poulsen, Kirsten Staffensen 
 
    d. Medlemsudvalg 
    Formand, næstformand, kasserer. 
 
12 Valg af tre suppleanter for kongresdelegerede. 
  Anette Lykke Jensen, Svenn Kopp og Bruno Staffensen. ( Alle 3 modtager genvalg ).  
 
13 Indstilling af folketingskandidat. 
  Dan Jørgensen 

 
14 Orientering om plan for ekstraordinær generalforsamling i forbindelsen med KV21.  
 
15 Eventuelt. 
 
 
Forslag til punkt 9 indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 26. februar 2021. 
 
VIGTIGT: Forslag sendes til: Rikke Jul Andresen på mailadressen: (gogletten@hotmail.com).  
 
Materialer udsendes på mail senest den 24. februar 2021, dog følger aktivitetsliste og bestyrelsens beretning 
senest 3. marts.  
 
 
På bestyrelsens vegne 
Rikke Jul Andresen 

mailto:gogletten@hotmail.com

