
Vester Egesborg,  den 4. feb. 2009. 
 

 

 

 

 

 

Referat fra Generalforsamlingen den 24. feb. 2009  

I Kornmagasinet, Tappernøje. 

 

 

 

 

1. 

Jens Ejnar Nielsen og Henning Dahl. 

2. 

Niels True. Niels takkede for valget og konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet, 

herefter blev dagsordenen gennemgået. 

3. 

Beretning se vedhæftede fil. 

John Nielsen ville gerne have en forklaring på medlemstilbagegangen, hvilket var svært at forklare. 

Det vil blive forsøgt at få medlemslister og faktiske indbetalinger til at stemme overens. 

Beretningen blev godkendt. 

4. 

Bendt Hansen gennemgik og forklarede regnskabet.  

Der var spørgsmål omkring penge til valgkampen, det blev konstateret at finansieringen af 

valgkampen lå i Kommuneforeningen. 

Regnskabet blev godkendt. 

5. 

Der var ingen indkomne forslag. 

6. 

Kontingent blev hævet til 250 kr. (skyldes højere betaling til Landsorganisationen). 

7. 

Niels True blev valgt. Niels takkede for valget og håbede han kunne løfte arven efter Ellen, 

8. 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Henning Dahl blev afløst af Ulla Malling. Niels Specht, genvalg 

Mogens Hansen, genvalg   Henrik Sørensen, genvalg 

Ole Ib Hansen, genvalg   Alfred Thomsen, genvalg 

Jørn Jacobsen, genvalg   Niels True afløst af Natasha Thaysen 

Lennart Lundby, genvalg   Hans Christian Jensen, genvalg 

Anni Friis Mikkelsen, genvalg  Anne Berit Hansen, genvalg 

Jacob Mols, genvalg   Jens Ejnar Nielsen, genvalg 

Tak til Henning Dahl for sin tid i bestyrelsen og Aktivitetsudvalget. 

Suppleanter: 

Jørgen Rasmussen og James Storm  

Revisorer: 

Knud Larsen blev afløst af Henning Dahl og Svend Jacobsen blev afløst af Børge Stenbæk. 

Tak til de afgåede revisorer for deres virke. 

Revisorsuppleant: 

Som afløser for Børge Stenbæk som blev valgt til revisor blev Bent Larsen valgt. 

 

Venstre i Fladså 

Formand Niels True 
Sølperupvej 5A, 4733 Tappernøje 

Tlf. 55992728 

E-mail:  ntrue@get2net.dk 
 

Næstformand  Jørn M. Jacobsen 

Hovedvejen 73 
4733 Tappernøje 

Tlf. 55967000 

E-mail: jmj@tappernoje-el.dk 
  

Kasserer: Bendt Hansen 

Jægersborgvej 3, Sjolte 
Tlf. 60845139 

E-mail: bjjh@privat.dk. 

 
Sekretær Jørgen Andersen 

Vord. Landevej 25, 4700 Næstved. 

Tlf. 55760391. 
E-mail: kromann1@mail,dk 

 

mailto:jensejnar.nielsen@pc.dk


10. 

Poul F. Hansen (opstiller til EU-Parlamentet) fortalte om sit tidligere virke som 

Udenrigskorrespondent i Sovjet for Danmarks Radio. 

Fortalte om sine meninger omkring Ulandsmidler, hvor han hellere ville hjælpe organisatorisk. 

Landbrugsstøtten som skulle afskaffes. 

Frankrig fik sat stolen for døren. 

Euroen blev drøftet. 

Der blev stillet mange spørgsmål til Poul F. Hansen omkring hans meninger og holdninger til 

ovenstående. 

Kommune: 

Hans orienterede om fordelinger af Byrådspladser. 

Om forhøjelsen af skatten ca. 80. mill. kr. i 2009. 

Kan budget 2009 holde, hvilket ville blive svært. 

Der vil ikke blive bevilget ufinansierede tillægsbevillinger i 2009. 

Budgettet å det nye Rådhus skrider 

Orienterede om den nye Kommuneplan. 

Region: 

Kirsten Devantier orienterede om Regionens budget på 16. milliarder kr., heraf går de 14 til 

sygehusene. 

Fortalte om fordelingen af medlemmer i Regionsrådet, ud af 41 var der 12 fra Venstre. 

Om det dårlige klima i Regionsrådet 

Enigheden omkring psykiatriaftalen med udvidelse i Slagelse. 

Orienterede om den omdiskuterede sygehusplan, hvor regeringen ikke var tilfreds med udspillet. 

Henrik Sørensen spurgte på foranledning af den mangel på personale som er inden for 

sygehusvæsenet, om ikke det var på sin plads at personalet var ansat på fuld tid. Kirsten mente det 

var ok som det var nu, man kunne ikke tvinge personalet til fuld tid. 

Folketing: 

Karsten overdragede sin taletid til Kirsten, på grund af den fremskredne tid. 

11. 

Natasja fortalte om sin tid i VU, hvor hun har været medlem i 1½ år. Orienterede om VU i Næstved 

hvor der er 12 medlemmer, hun håbede det ville lykkedes at få mange flere VU-ere med. 

 

Referent Jørgen Andersen 

 

 

PS: Jeg håber bestyrelsen vil være behjælpelig med at få tilrettet den nye bestyrelsesliste som er 

medsendt referatet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


