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Kommuneforeningen Norddjurs Venstre
01. juti2021
Kulturh uset Pavil lonen
Kærvej 11,8500 Grenaa

s1 3.1

1. Valg af stemmetællere.

Enstemmigt vedtaget at vi vælger hvis der er behov
s13.2

2.Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Knud Kildal som dirigent.
Enstemmigt valgt som generalforsamlingens dirigent.
Dirigenten konstaterede uimodsagt, at generalforsamlingen var indvarslet
ved annonce i
Lokalavisen mindst 14 dage før mødet, og vedtægterneã krau til indvarslingen
dermed var
overholdt. Generalforsamlingen skulle vaere afholãt i marts. Dette var
ikke muligt grundet
forsamlingsforbud som følge af Covid-19.
På den baggrund fandt dirigenten generalforsamlíngen beslutningsdygtig,
hvilket forsamlingen
enstemmigt tilsluttede sig.

2a.Valg af referent
Bestyrelsen foreslår Kate Barner.
Dirigenten og forsamlingen tilsluttede sig dette.
s13.3

3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold

Formandens beretning blev taget til efterretning med applaus (beretning
vedlægges)
s13.4

4. Behandling af regnskab
Kommuneforeningens kasserer Dorthe Niersen præsenterede
regnskabet.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Det godkendte og underskrevne regnskab indrægges på
foreningens hjemmeside
s13.5

5. Behandling af indkomne forslag
Der er inden l.febru ar 2021 ikke indkommet forslag
til generalforsamlingen.

Fra mødet sidste år blev det besluttet at handlingsprogrammet skal fremlægges på
denne
generalforsamling.
Bestyrelsen foreslog, at fremlæggelse og drøftelse af handlingsprogrammet
skulle ske efter
generalforsamlingen i forbindelse med den politiske debat.
Det blev enstemmigt godkendt.

s13.6

6' Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om vælgerforeningers kontingent
til kommuneforeningen,
kredsbestyrelse og regionsbestyrelsen, jf. stk. 5ãg 6
Dorthe Nietsen foretagde budget 202.1.
Budgetforslaget viste et underskud på 70.130 kr. Heri var indregnet
et tilskud fra regionen på
DKK 10'000, - kr.' og fra en deltager blev det påpeget, at dette i¡lstuo
ikke modtages i år med
regionsrådsval_9, BydOetforslagetblev ændret iove-rensstemmelse
dermed tilat vise et
underskud på 80.130, - kr. Det ændrede budgetforslag blev enstemmigt goot<enOt.
Det fremlagte budgetforsrag indraegges på foreningens hjemmeside.
Kontingentsatser for àr 2023 blevefter forslag

Kredsbestyrelsen:

Regionsbestyrelsen:
Kommuneforeningen:

fra_ bestyrelsen fastholdt uændret til følgende:
af kontingenitit Vensties Landsorganisation
1/8 af kontiñgent til Venstres Landsbästyrelsé

T+

DKK 30,_

s13.7

7. Valg af Kommuneforen ingsformand

Bestyrelsen indstiller John Daugaard Hansen, Kommuneforeningen
Norddjurs venstre til
genvalg. Der fremkom ikke andre forslag hvorfor John er
enstenìmigt valgt
s1 3.8

8. Va lg af medlemmer og suppleanter

til Kommuneforeningens bestyrelse

Repræsentant valgt af Liberalt oplysnings Forbund (LoF): (til
efterretning for forsamtingen)
Kasserer i LOF Djursland Knud Erik Olesen.
Norddj u rs Venstre Vest vaelgerforen ing ndstiller:
Repræsentant fra bestyrelsen : Vibeke Bin nerup
Øvrig repræsentant: Jens Bagger
i

Nørre Dj u rs Venstre vælgerforen ing indstiller:
Repræsentant fra bestyrelsen : La urñs Hou gaa rd
Øvrig repræsentant: peder Nyborg Sørensãn
Grenaa Venstre vælgerforening indstiller:
Repræsentant fra bestyrelsen: Kate Barner
Øvrig repræsentant: Bettina Grønbjerg
Dirigenten påpegede, at de førstnævnte under hver vælgerforening
i h.t. vedtægterne er valgt
af vælgerforeningerne, mens der kan stilles andre forsla!
t¡r oesåtielse af de øvrige poster.
Der fremkom ikke andre forslag, hvorfor de tre sidstnæuñte
u",
valgt.

"nii"rrigt

Suppleanter: Udpeges fra de 3 vælgerforeningerne på generalforsamlingen,
alternativt
udpeges disse på førstkommende bestyrelsesmøde
i'vaeìgerforeningerne og meddeles

kom mu neforen in gsformanden eft erfø lgãnde.

Dette blev enstemmigt godkendt.

VU: pt. ledig
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9. Valg af to revisorer og suppleant(er)

Revisorer: Knud Kirdar, Minna Andersen foresrået genvargt.
Suppleant: Forslag på generalforsamlingen Lars Sørensen (Norddjurs Vest)
Alle blev enstemmigt valgt på generalforsamlingen.
S20 stk. 4b

10. Valg af formand for Kredsbestyrelsen

Efter aftale med Kommuneforeningen Syddjurs venstre indstilles,
at kredsbestyrelsen
bemyndiges til at finde og udpege en kredsbestyrelsesformand. lndtil
dette har fundet sted,
fortsætter Kommuneforeningens formænd i de io kommuner med at
dele opgaverne imellem

sig.

Enstemmigt godkendt på generalforsamlingen.

S20 stk. 2b & 3b

11. vafg til Kredsbestyrelsen fra Kommuneforeningen Norddjurs
Venstre:
$20 stk. 2b

lflg. aftale med Venstre i syddjurs skal der vælges 4 medlemmer.
En person fra hver
vælgerforening samt et medlem yderligere.

S20 stk. 3b

Vælgerforeningerne foreslog følgende valgt:

o
.
o

Grenaa Venstrevælgerforening: Kate Barner
Nørre Djurs venstrevælgerforening: Laurits Hougaard og cay
wulff sørensen
Norddjurs Vest Venstrevælgerforening: Jens Bagger

Dirigenten påpegede, at såfremt alle de foreslåede vælges,
vil kommuneforeningens formand
ikke være medlem af kredsbestyrelsen, selv om generalforsamlingen
under pkt. .10 har
besluttet, at han indtir videre er en der af formandskabet
deri.
Repræsentanter for Nøffe Djurs Venstrevælgerforening
oplyste dertil, at man ikke havde
været bekendt med aftalen om, at antal medìemmer af kredlbestyrelsen
beskæres med én fra
hver kommuneforening, og at man ønsker denne aftale
ændret.
Efter drøftelser og dirigentens konstatering af, at antallet
bestyrelsesmedlemmer i
kredsbestyrelsen ifrg. Vedtægterne skar fastsættes af de
to kómmuneforeningers
generalforsamlinger efter fælles indstilling fra de
to foreningers bestyrelser, blev det besluttet
at anmode kommuneforeningsformanden om at optage
forñandling med kommuneforeningen
i syddjurs med henblik på igen at lade kredsbestyrelsen
bestå af fãrmanden og s medlemmer
valgt af hver af de to kommuneforeninger, artså i
art 11 medremmer.
Efter at forsamlingen havde tilkendegivet, at John Daugaard
Hansen bør væremedlem af
kredsbestyrelsen, blev desuden ensiemmigt besluttet
at vætge ham, Kate Barner, Laurits
Hougaard og Jens Bagger dertil, og at cay-wun
sørensen iñdtræder i kredsbestyrelsen, hvis

der opnås aftale med kommuneforeningen i Syddjurs om igen at lade
hver kommuneforening
være repræsenteret med S medlemmer.
s25

12.Valg af medlem til Regionsbestyrelsen
Kommuneforeningen og Norddjurs Vest vælgerforening indstiller:
Jens Bagger
Enstemmigt valgt.
s33

13. Valg af delegerede til Venstres landsmøde 2021

Der vælges min. en person fra Kommuneforeningen og en
fra hver værgerforening.

Vælgerforeningerne opryste tir orientering, at man havde vargt
førgende:
Norddj
Nø

rre

u

Dj

rs Vest Venstrevælgerforen

urs Venstrevael gerforenin

g

in g

: Vibeke B i n neru p

: Lau rits Hou gaard

Grenaa Venstrevælgerforening : Kate Barner

Endvidere blev oplyst, at John Daugaard Hansen deltager i
hans egenskab af medlem af
Venstres hovedbestyrelse.
Til at besætte kommuneforeningens egen post som delegeret
blev foreslået Niels peter
Gleerup og Bettina Grønbjerg. Førstnåvnte oplyste, at hãn ikke
ønskede kampvalg om
posten, og at han derfor frabad sig hvervet. Da
der ikke fremkom andre forslag,

u"iB"ttin"

Grønbjerg valgt.

s14

14. Eventuelt

lngen bemaerkninger

Referent Kate Barner lOZ.OZ.2021

Dirigent Knud Kitdat I 07.07.202j

Efter aftenens generalforsamling gennemgik vores borgmesterkandidat
og gruppeformand
Kommunalbestyrelsen Kasper Bjerregaarã handlingspógrammet

i

som bestyrelserne ivælgerforeningerne,
kommunalbestyrelsesmedlemmerne àg oe nye kandidatãr
til det kommende Kommunalvalg KV21 har
i
arbejdet på. Dette blev meget vel modtaget at Oe fremmødte.
Aftenen blev afsluttet med et indlæg fra vores nye folketingskandidat
i Djurskredsens Jens Kloppenborgskrumsager' Her blev der informerãt og fremlagt ideer
til Ùenstre mærkesager om kommende valgemner til
både det kommende Kommunalvalg 2i samt fo-lketingsvalg
når oet Lngang udskrives. Dette blev meget vel
modtaget af de fremmødte og spørgelysten var stor.

