BORNHOLMS RADIKALE VENSTRE
GENERALFORSAMLING i AFFALDSTÅRNET
26. april 2021
Inden generalforsamlingen holdt Jens Hjul-Nielsen, direktør for BOFA en kort præsentation af BOFAs vision
og strategi for et affaldsfrit Bornholm 2032.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
David Christensen blev valgt som dirigent
Matilde Lissau blev valgt som referent
Stemmetællere: Gitte Ringby Madsen og Anne West
Dirigenten startede med at konstaterer at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Punktet om politisk drøftelse blev som vanligt rykket til slut.
2. Fremlæggelse af formandens beretning til orientering
Flemming West fremlagde formandens beretning.

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
Formanden fremlagde regnskabet, da kasserenen ikke havde mulighed for at være til stede.
Regnskabet er enstemmigt godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke kommet nogle forslag.
5. Fastsættelse af kontingent for det følgende år
Kontingentet fastholdes.

6. Valg af formand
João Antonio Møller blev enstemmigt valgt
7. Valg af næstformand
Flemming West blev valgt som næstformand
8. Valg af 3 til 5 bestyrelsesmedlemmer
Niels Ebbesen, Gerd Lyng, David Christensen, Gitte Ringby Madsen, Anne West
9. Valg af mindst 2 suppleanter til bestyrelsen
Matilde Lissau, Flemming Skov
10. Valg af 1 revisor
Peter Lissau

11. Valg af 1 revisorsuppleant
Karin Ann Nissen
Politisk drøftelse
Flyttes til slutningen af dagsordenen.
12. Beslutning om opstillingsform ved folketingsvalg
Sideordnet opstilling
13. Valg af folketingskandidat(er)
Matilde og David
14. Valg af kandidat til Europa-Parlamentsvalget
Christian Kirk Mailand
15. Valg af suppleant for kandidat til Europa-Parlamentsvalget
Birger Nissen
16. Valg af 3 hovedbestyrelsesmedlemmer
Flemming, Matilde og Joãn
17. Valg af 3 hovedbestyrelsessuppleanter
1. suppleant David
2. suppleant Anne
3. suppleant Gitte
18. Valg af repræsentanter til landsudvalg i henhold til Landsforbundets vedtægter
Flemming West er valgt til internationalt udvalg
19. Valg af delegerede til landsmødet
João, Matilde og David
20. Valg af delegerede til regionsmødet
João, og Gerd som suppleant.
21. Eventuelt
Bestyrelsen skal opfordre medlemmer til melde sig på medlemsnetværket, samt i
dialoggrupper.
23.

Politisk drøftelse punkt 12
Katrine Olldag vil gerne komme til Bornholm, det siger vi selvfølgelig ja tak til, hvis det kan
lade sig gøre. Der blev drøftet muligheden for at lave en paneldebat om dilemma om
entreprenørskab og naturforvaltning evt. tværpolitisk. Følgende emner blev diskutteret:
Boligpolitik, herunder den langsomme sagsbehandling. Affaldshåndteringen nu og
fremadrettet, bæredygtighed og naturpleje. Sundhedspolitik m.m.
Referent: Matilde Lissau, matilde.lissau@gmail.com

