
Referat af ordinære generalforsamling for Venstre Næstved vælgerforening 

mandag d. 6. februar 2017 kl. 19.00 på Karins hjemmelavet, Møllegade 1A, 

stuen, 4700 Næstved 

Velkomst  

Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Else Marie Holm efterfulgt af en sang.  

Valg af stemmetællere 

Cecilie Værum & Sebastian Mylsted-Schenstrøm blev valgt som stemmetællere 

Valg af dirigent 

Erling Pedersen havde tilbudt at dirigere årets generalforsamling og blev valgt. Dermed overtog han 

styringen og startede med at sikre, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt samt, at den var 

beslutningsdygtigt, hvilket i begge tilfælde blev godkendt. 

Formandsberetning v. Else Marie Holm 

Formanden startede med at oplyse, at vælgerforeningen er utrolig glade for, at  

bestyrelsesmedlemmet Kristian Skov-Andersen er blevet valgt som Venstres borgmesterkandidat og 

foreningen ser frem til kæmpe for borgmesterposten ved valget til november.  

Else Marie kunne lige berette om et foreningsår, hvor dagligstuemøderne havde fået tilført et nyt 

koncept indeholdende den præmis, at politikerne skulle medbringe end anden debattør til 

arrangementerne. Dette havde været en succes og med mange gode stunder på Fixvej.  

I sommers havde foreningen den fornøjelse at kunne byde Udlændinge- og integrationsminister 

Inger Støjbær velkommen til foreningens grillaften, som træk fulde huse. Det var en stor succes 

med over 70 deltagende det grillmad og debat.  

Formanden takkede for samarbejdet med VU, som desværre var gået lidt død eftersom ungdommen 

flytter mod storbyen for at studere. Dette har også kunne mærkes på bestyrelsesarbejdet, hvor 

kræfterne er savnet. Dog glæder det formanden at andre har vist interesse for foreningens arbejde, 

og ser frem til at byde nye ansigter velkommen til bestyrelsen senere på aftenen.  

Else Marie berettede ligeledes om, at det kommende foreningsår vil blive det sidste med hende for 

bordenden, hvorfor hun opfordrede folk til, i løbet af året, at overveje om hvorvidt der fandtes en 

eventuel kommende formand blandt foreningens medlemmer.  

Formanden takkede for samarbejdet til kredsbestyrelsen og kommuneforeningens 

samarbejdsvillighed i det forgangne år, og ser frem til endnu mere godt samarbejde i det kommen 

år. Ligeledes lød der en stor til foreningens bestyrelse, som havde gjort et godt stykke arbejde i året 

som var gået. Til sidst takkede hun medlemmerne, for det er trods alt dem, som foreningen lever 

for.  



Kommentarer til beretningen. 

Der var store roser fra både Kristian Skov-Andersen og Hans Bay for Else Maries arbejdsindsats og 

de glæder sig til den kommende valgkamp.  

Behandling af regnskab 

Foreningens kasserer Søren Revsbæk fremlagde regnskabet. I 2016 havde foreningen indtægter for 

ca. 56.700 fordel med langt de fleste kommet fra kontingentet. De største udgiftsposter var, ud over 

betalingen til landsorganisationen, medlemsbladet, herunder både tryk og uddeling, men også 

udgifterne til deltagelse i landsmødet var steget. Alt i alt var der et overskud på ca. 6000,- 

Kommentarer til regnskabet. 

Revisionen havde ikke givet anledning til bemærkninger.  

Behandling af indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag 

Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for det 

kommende år.  

Kasserer Søren Revsbæk fremlagde budgettet for 2018. Her fremgik det blandt andet, at der, 

grundet stigninger i udgifterne, ønskes en forhøjelse af foreningens medlemskontingent på 25,- Hvis 

denne forøgelse blev vedtaget, vil budgettet for 2018 medfører et beskedent overskud, men dog 

overskud. Der blev efterspurgt oplysninger vedr. budgettet for det igangværende foreningsår, 

hvilket blev noteret og vil fremadrettet medfølge ved udlevering af regnskab & budget.  

Valg af formand 

Da foreningen er utrolig glade for det arbejde Else Marie Holm udfører, blev formanden 

enstemmigt genvalgt.  

Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Følgende var indstillet af bestyrelsen til genvalg, hvor valgperioden i år fremgår af parentesen: 

Kristian Skov-Andersen (2) 

  



Følgende var indstillet af bestyrelsen til nyvalg: 

Bjarne Haar (2) 

Lars Fisher (2) 

Karten Jakobsen (2) 

Alle blev valgt til bestyrelsen.  

Andreas Nielsen, Peter Knudsen & Magnus Otzen var alle ligeledes på valg, men da ingen mødte 

op, eller på anden måde havde meddelt et ønske om at blive genvalgt, forlader de dermed 

bestyrelsen.  

Der blev ikke valgt suppleanter. Dette skyldes bestyrelsens størrelse, hvilket ligeledes fremgår af 

foreningens vedtægter.  

Valg af revisorer og suppleant(er) 

På valg som revisorer var følgende:  

Jørgen Knapmann  

Annelise Petersen  

 

Begge blev genvalgt. 

 

Jens Brag Andersen blev genvalgt som revisorsuppleant. 

Udpegning af delegeret til Venstres landsmøde 2016 

Generalforsamlingen besluttede, at bestyrelsen får bemyndigelsen over valg af delegerede til 

Venstres Landsmøde 2016. 

Eventuelt 

Der blev opfordret til, at VU orienterede om deres arbejde, ligeledes blev LOF også opfordret til at 

komme med en status.  

VU: 

Arbejdet i Venstres Ungdom i Næstved er gået i stå. Kristian Skov-Andersen meddelte at han 

ønsker at foretage et møde ang. foreningens fremtid. Cecilie Værum meddelte, at hun gerne ville 

lægge kræfter i foreningen, hvilket skabte glæde i forsamlingen.  

LOF:  

Foreningen har endelig fået en fuld bestyrelse, hvilket har medført at det endelig går fremad. 

Desværre opleves en lavt antal af deltagere til foreningens arrangementer, hvorfor økonomien er 

rigtig dårlig. Der har i den forbindelse været afholdt et par godsbesøg, men hvor flere desværre har 

måtte blive aflyst grundet manglende deltagelse.  



Afslutning 

Afslutningsvis takkede formanden for genvalg, og takkede den nye bestyrelse, som hun ser frem til 

at arbejde tæt sammen med. Ligeledes blev der takket for fremmødet. Det officielle arrangement 

blev afsluttet, ligesom ved velkomsten, med en sang. 

 

Efterfølgende debat 

Den efterfølgende debat blev skudt i gang af et indlæg fra Kristian Skov-Andersen. Herefter fulgte 

en længere spørgerunde, hvor foreningens kommunalpolitikere blev spurgt ind til deres respektive 

udvalg. Debatten sluttede med en længere debat vedr. foreningens muligheder for bidrage til at 

kommunen til november får en ”blå” borgmester.   

 

Konstituerende møde 

Foreningens bestyrelse konstituerede sig efter debatten. Her var der genvalg på samtlige poster. 

Dermed består foreningens nye bestyrelse af følgende medlemmer:  

Else Marie Holm (Formand) 

Rasmus Østergaard (Næstformand) 

Søren Revsbæk (Kasserer) 

Christopher Thaysen (Sekretær) 

Kristian Skov-Andersen 

Sebastian Mylsted-Schenstrøm 

Bjarne Haar 

Lars Fisher 

Karsten Jakobsen  


