
Referat af generalforsamling i Socialdemokratiet i Rudersdal  Nærum feb. 2017 

 

Afholdt d. 01-02-2017 på Rudersdal Rådhus 

 

Dagsorden:  

 

Formand Preben Etwil bød velkommen og vi indledte med ”Når jeg ser et rødt flag smælde” 

 

1- Valg af dirigent Bent Nielsen blev valgt til dirigent med akklamation. 

 

2- Godkendelse af dagsorden - Bent Nielsen startede med at mødet var lovligt indvarslet, of fik 

godkendt forslaget til dagsorden. 

x  

3- Valg af Referent. Jakob F. Poulsen blev Valgt som referent. 

 

4-  Valg af stemmetællere. Preben Berg Pedersen og Peter Lind blev valgt til stemmetællere 

 

5-  Godkendelse af kandidater og afstemning om rækkefølgen af de opstillede kandidater til 

kommunalbestyrelsen I Rudersdal Kommune: 

Dirigenten: Bent Nielsen konstaterede at de otte kandidater:  

Pouls Bach, Preben Etwil, Heidi Falden, Flemming Hørdum Gertsen, Arne Christian Holm, 

Daniel Poulsen, Mette Poulsen og Thomas Lesly Rasmussen. Var godkendt og blev sat under 

afstemning. 

 

De syv kandidater ( Thomas Lesly var bortrejst ) fik derefter mulighed for at præsentere sig i 

to minutter, hvorefter vi gik over til afstemning. 

 

Nr. 2 på listen er Mette Poulsen 

Nr. 3 på listen er Daniel Poulsen 

Nr. 4 på listen er Poul Bach 

Nr. 5 på listen er Preben Etwil 

Nr. 6 på listen er Heidi Falden 

Nr. 7 på listen er Arne Christensen 

Nr. 8 på listen er Thomas Lesly Rasmussen 

Nr. 9 på listen er Flemming Hørdum Gertsen 

 

6-  Beretninger –a – Organisatorisk - Preben Etwil lagde for med en formandsberetning, der 

berettede om et højt aktivitetsniveau i løbet af året. Der har været afholdt et væld af 

møder, og vi har fået valgt Kristine Thrane som spidskandidat ved KV17. De lokale valg i 

2017 kommer til at fylde rigtigt meget i partiarbejdet i det kommende år. Vi skal også 

have nyt principprogram for partiet på landsplan i år. Vi har nu også fået vores gamle navn 

tilbage – Nu hedder vi Socialdemokratiet igen. 



b – Kommunalpolitiske beretninger. Kristine Thrane berettede om arbejdet 

I kommunalbestyrelsen. Kristine mener også det er en løsning at sætte kommuneskatten op,                             

så vi ikke skal spare på velfærden hvert år. Kristine stod også bag besparelserne på 

kirkegårdene. Planer om at lave tre skoledistrikter, der dækker hele kommunen. Det kan godt 

være en god ide. Skolerne skal også arbejde mere på tværs med f.eks. valgfag.  

Jens Bruhn berettede om erhvervs og beskæftigelses udvalget og byplan udvalget, bl.a. 

byggeriet i Henriksholm i Vedbæk. Buskehøj i Cl. Holte og Byggeri på Kajerødgrunden i 

Birkerød. Samt kypergården i Trørød. Samt en masse andre bolig/erhvervsområder i 

Kommunen. Og integrationen af flygtning der er kommet til kommunen i de seneste år. 

Poul Bach berettede om Socialudvalget, hvor man har lavet borgerdialog politik, smat ny 

strategi for plejehjems byggeri i kommunen. Der er ingen nævneværdige ventelister til 

ældreboliger, og det er ikke fordi vi slår de ældre ihjel. Der er også oprettet 

genoptræningspladser, så borgere der skal i pleje efter hospitalsbehandling kan hjemtages til 

kommunen. Det er der sparet en del penge på, på en fornuftig måde. De ældre der er 

plejekrævende for sygdom er der så vidt muligt ikke skåret ned på. Der er i sidste 

budgetaftale lagt op til, at der kan etableres private plejehjem i kommunen. Det er vi imod, 

men vi er i mindretal. 

 

c - Der var ingen regionspolitisk beretning.  

 

d - Micky Dam Larsen – Kredsens folketingskandidat holdt en fremragende landspolitisk 

beretning, Siden sidste beretning (2015) er nye borgerlige og Donald Trump kommet til så 

der er nu ikke kun populisme på højrefløjen og venstrefløjen men nu også andre betænkelige 

strømninger. I Allerød kan der snart være flertal af populister i byrådet. Det er svært at 

generere vækst i samfundet, når der ikke kommer flere erhvervsaktive men færre, i hele 

den vestlige verden, pga. en stadig ældrende befolkning. Vi skal også have genskabt tilliden 

til hinanden. Vi skal ikke have politikere som ambassadører. Det er pamperi. Politikere må 

søge stillingerne på lige for med andre. Borgerne anerkender faktisk når vi fører valgkamp i 

vores fritid af lyst.  

 

Alle beretninger blev vedtaget med akklamation. 

 

Punkt 7 – Indkomne forslag 

Der var indkommet forslag til en politisk udtalelse om kvoteflygtninge, til fremsendelse til 

kongressen, der blev vedtaget med akklamation. 

Der var også indkommet et forslag til Organisatorisk udtalelse om det kommende års arbejde, 

som også blev vedtaget med akklamation. 

 

Punkt 8 – regnskab – Peter Lind fremlagde regnskabet. Økonomien har det godt, og vi regner 

med at bruge 220.000 til KV17. Regnskabet blev også vedtaget med akklamation. Budgettet 

blev også vedtaget.  

 



Punkt 9 – valg af bestyrelsesmedlemmer  

Peter Lind blev valgt som kasserer for to år. 

Birgit Poulsen blev valgt som bestyrelsesmedlem for to år 

Jakob Poulsen blev valgt som bestyrelsesmedlem for to år 

Kurt Nielsen blev valgt som bestyrelsesmedlem for to år 

Erik Eugen Olsen blev nyvalgt som bestyrelsesmedlem for to år 

 

Punkt 10 – valg af to besyrelsessuppleanter 

John Stefan Olsen – blev valgt so, bestyrelsessuppleant for to år 

Flemming Overbye  - blav algt som bestyrelsessupleant for to år 

 

Punkt 11 – Valg saf en DSU reprræsentant 

Daniel Poulsen blev valgt for to år 

 

Punkt 12 - Valg af to revisorer: Finn Larsen og Jan Nørner blev valgt for to år  

 

Punkt 13 – valg af en revisorsuppleant – Mette Poulsen blav valgt for to år. 

 

Punkt 14 - Valg til AOF’s repræsentantskab –  

Bent Nielsen 

Erling Hansen 

Birgit Poulsen 

Ingelise Heidemann 

Finn Larsen 

Kurt Nielsen 

 

Punkt 15 - Valg af kredsrepræsentantskbsmedlemmer 

Ingelise Heidemann 

Birgit Poulsen 

Jakob Poulsen 

Flemming Overbye 

Kurt Nielsen 

 

Punkt 16 - Valg af regionsrepræsentantskabsmedlemmer -    

Heidi Falden 

Arne Christensen 

Birgit Poulsen 

Suppleant Jakob Poulsen 

 

Punkt 17 - Valg af kongresdelegerede – og stedfortrædere: 

Preben Etwil 

Mette Poulsen 



Heidi Falden 

Arne Christensen 

Birgit Poulsen 

 

Punkt 18 – godkendelse af kommunalpolitisk program. 

Det kommunalpolitiske program blev vadtaget med akklamation. 

 

Punkt 5 – genoptaget - Indstilling af regionsvalgs kandidat   

Flemming Hørdum Gertsen blev indstillet med akklamation. 

 

Mødet sluttede kl 21.50 

 

Under eventuelt takkede dirigenten og formanden for god ro og orden under mødet. 

 

 

 

 

Dirigent : Bent Nielsen     Referent : Jakob F. Poulsen  


