
Dagsorden for den 31.01.2023 

Dagens ord eller udtryk (Fra Den Danske Ordbog): 

nice 

adjektiv 

dejlig, god eller på anden måde tiltalende 

 

Dagsorden: 

● General forsamling Afholdes tirsdag den 11. April i Affaldstårnet kl. 19. 

○ Forslag og samtale om ændringer på vedtægter Her var der et 

diskussionspunkt i bestyrelsen omkring hvad lokalforeningen bør finansiere. 

■ Baggrund: Til Hovedbestyrelsesmødet betaler landsforeningen for 

rejser til Nyborg (frokost på egen regning). Til Landsmødet betaler 

landsforeningen for rejser, men vi skal selv betale for deltagelse og 

ophold, og det plejer vi at gøre hvor vi også på generalforsamlingen 

vælger de 3 + suppleanter som drager af sted.  

■ Til kommende generalforsamling blev taget op til diskusison, om vi 

kunne afgøre om ophold for følgende arrangementer også kan/skal 

betales af lokalforeningen vi en vedtægtsændring:  

● Kampagnetræf 

● Foreningstræf 

● Nytårsstævne 

Her blev talt om, at til kampagnetræffet bør være for en 

kampagneleder der drager af sted som lokalforeningen betaler for. Til 

foreningstræffet blev talt om, at formanden + en fra bestyrelsen drager 

af sted som foreningen betaler for. Til nytårsstævnet blev talt om, at vi 

godt kunne sende nogle af sted hvis vi har penge til det, men under 

valgår bør man nok prioritere valget så meget som muligt. 

■ Der blev talt om, at vi hellere skal have flere der deltagere frem for at 

få mad betalt. Til arrangementer med middag er det dog vigtigt for 

nogen at dette betales. 

■ Der blev stillet spørgsmål ved, om der var brug for en decideret 

vedtægtsændring for dette? Der kunne godt udarbejdes nedskrevne 

retningslinjer i stedet som en form for rygdækning, og som man godt 

kunne tage op ifm. en generalforsamling. Men ellers bør det være det 

politiske arbejde, der bestemmer – altså om man er delegeret til at 

kunne stemme til diverse partiarrangementer – det vil så dog sige at 

ting såsom nytårsstævne bør prioriteres mindre end politiske møder.  



■ Der er måske på et tidspunkt udarbejdet en forretningsorden der har 

taget fat om spørgsmålet her. 

■ Formanden forklarede, at det var ideelt ifm. en generalforsamling at 

sætte navn på (betalte) deltagere forud og derfor kunne det 

fremsættes som en vedtægtsændring. Men der blev også i 

bestyrelsen drøftet, at det kan være virke usmidigt at beslutte partout i 

et vedtægtsformulering, at lokalforeningen skal deltage og betale for 

bestemte arrangementer. Så hellere at bestyrelsen kan tage ansvar 

og beslutte hvor det var mest passende hvem og hvordan folk kunne 

sendes af sted – dette med øje for, at vi er en lille lokalforening. 

■ Der blev rejst spørgsmålet om deltagelse i partipolitiske arbejdsmøder 

uden om de nævnte specifikke arrangementer, f.eks. det der tidligere 

blev kaldt dialogmøder. Skulle disse ikke også være muligt at deltage 

på med støtte fra lokalforeningen? Her blev nævnt mulighed for at 

afsætte en årlig budgetpost til netværksaktiviteter Ovre, og der blev 

nævnt at mange af disse møder også kunne afholdes online. 

■ Beslutning: Forslag om vedtægtsændring trækkes tilbage, og et 

forslag i form af et budget til netværksaktiviteter ovre formuleres i 

stedet, som drøftes på et forudgående bestyrelsesmøde inden 

generalforsamlingen den 14. marts. Her har Niels som kasserer en 

lille opgave med at kigge tilbage i tiden på tidligere års forbrugte 

midler.   

● Kalender for 2023 

○ Fælleskab 

■ Pandekage med Radikale Venstre  

Beslutning: Doodlen har talt, og den bedste dato er den 25. Februar 

kl. 11-15. Idéen er at invitere dem der har stemt radikalt til sidste 

folketingsvalg (men naturligvis til dem der overvejer det til fremtiden 

også). Der kan evt. tilrettelægges sådan så landsformand Mikkel 

Sarbo kan deltage. Forslaget er at låne Rønne Bibliotek til formålet. Vi 

forelægger forslaget   

■ 118 år af Radikale Venstre 

Baggrund: Den 21. maj er RV’s fødselsdag. Måske kunne vi gøre det 

til et tema på dagen, at 10% af Danmarks befolkning ikke kan stemme 

til folketingsvalg. Evt. kan det afholdes på Vestermarie 

Forsamlingshus som et åbent arrangement. Alternativ lokation kunne 

være Harley klubben. Christian Friis Bach er inviteret. Alternativt 

forslag er Andreas Steenberg.  

Beslutning: Ja! Afholdes. 

■ Grundlovsdagen 

Vi har fået en gæst til dagen, som er Tine Hessner – formand for 

kommunalpolitisk netværk, medlem af kommunalbestyrelsen for 

Furesø Kommune og medlem af RV’s forretningsudvalg. Men vi skal 



finde et andet sted end vi plejer da caféen på Nørrekaas lukkes. 

Alternativt forslag er den svenske forsvarsminister, for at vi kan høre 

noget om sikkerhedssituationen i Østersøen.  

Beslutning: Afholdes 14-16 på dagen. Afholdelsessted undersøges.  

■ Fællesspisning 

■ Mere info følger. Næste semester. 

■ Politiske brætspilsaften 

Mere info følger. Næste semester. 

■ Brunch med MF’er 

Baggrund: Dette gjorde vi ifm. sidste Folkemøde med Sofie. Joao har 

tale med Martin Lidegaard og Christian Friis Bach om, at dette gør vi 

også i år. Lars Beer, ansvarlig for RV på Folkemødet, bør også 

komme med. 

Beslutning: Afholdes hos Østergade 24 hos Niels og Gerd. 

○ Møder 

■ Bestyrelsesmøder hver 1½ - 2 måned 

■ Møde med Mikkel 

■ HB-møder/Landsmøde/Træf/Folkemødet 

● Lokale politik 

○ Solcelleranlæg ved Kildevad 

■ Baggrund: Der var en sag på dagsordenen forleden, hvor et firma ville 

lave sådan et anlæg for bagefter at sælge til BEOF. Projektet er 

planlagt til at ligge ovenpå et værdifuldt grundvandsreservoir. ØKU 

havde sagt god for at gå videre med projektet, men projektet blev 

standset i NMPU pga. PFAS-bekymring. Der blev arbejdet så på et 

alternativ til en ikke-beslutning med Matilde som katalysator, nemlig 

en beslutning med PFAS-forbehold. Dette blev fremsat som et 

ændringsforslag, som blev stemt næsten fuldtalligt igennem dog uden 

Venstres 2 stemmer. 

○ Info-folder til nye medlemmer: Der blev drøftet, at vi skulle arbejde på sådan 

et. Beslutning: Ja, gøres med Joao og Matilde i en gruppe, der vil arbejde på 

et forslag.  

● National Politik 

○ Dialogfora og skrivegruppe – man vil meget gerne have folk med fra alle 

landets storkredse, hvor Bornholm er sin egen storkreds. F.eks. internationalt 

udvalg. Beslutning: Bilaget omkring dette, som præsenteres på næste 

hovedbestyrelsesmøde, sendes til lokalforeningens bestyrelse. 

○ Oplægsholder katalog. Formanden gjorde opmærksom på dette, som er et 

super spændende opslagsværk ift. Spændende temaer man også kunne 

opbygge temaarrangementer efter. Kan findes på Medlemsnetværket. 

○ Radikale Ungdom Orientering om, at vores medlemstal hedder 850 nu. 

● Evt. 

 



 

Næste møde 

Dato: Tirsdag den 14. marts 2023 

Dagsorden:  

● Måske deltagelse af Mikkel Sarbo 

● Foreningstræf 

● General forsamling 

● 118 år af RV 

● Lokale og National politik 

 

 

Skal gennemgås / afsluttet ved næste møde 
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