Den Danske Europabevægelse i Region Københavns Omegn
Referat fra ordinær generalforsamling i Den Danske Europabevægelse i Region
Københavns Omegn afholdt tirsdag den 13. marts 2018, kl. 20:30, i Europahus
Højgaard, Bagsværd Hovedgade 274, 2880 Bagsværd
1. Valg af stemmetællere
Flemming Thøgersen blev valgt.
2. Valg af dirigent og referent
Terkel T. Nielsen blev valgt som dirigent. Erik J. M. Pedersen blev valgt som referent.
3. Godkendelse af generalforsamlingens rettidige indkaldelse
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og var lovlig.
4. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden ændringer eller tilføjelser.
5. Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved Poul Breyen
Poul Breyen supplerede den med indkaldelsen udsendte skriftlige beretning med en række
aktuelle betragtninger opdelt i de tre hovedområder (1) Valg, (2) ”Europe First” og
(3) Europabevægelsen.
(1) Valg
Poul Breyen orienterede kort om de afholdte valg i Europa, navnlig valgene i Tyskland og Italien,
hvor protestpartierne har haft fremgang. I Tyskland tog det lang tid at få dannet en
koalitionsregering, og i Italien kan forventes problemer med regeringsdannelsen, bl. a. på grund af
Femstjernebevægelsens og Legas gode valgresultater. Det opleves, at mange giver Europa
skylden for vanskelighederne. Det blev fremhævet. at der er behov for fællesskabsløsninger.
(2) ”Europe First”
Poul Breyen kom ind på situationen med ”America First” efter valget af Donald Trump til præsident
i USA. I EU bør vi tilsvarende sige ”Europe First” og være opmærksom på en mulig udvikling, hvor
verdensdele og store stater kan gøre noget lignende, fx ”Africa First” og ”China First”, hvor
etableringen af Silkevejen er aktuel.
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(3) Europabevægelsen
Poul Breyen orienterede om de mange aktiviteter i Europabevægelsen. Landsformanden er meget
aktiv i debatter og i medierne. Der gennemføres Road Trips til uddannelsesinstitutioner for unge, fx
gymnasier.
Der er mange aktiviteter i regionerne, fx debatmøder, og der er igen indført
regionsformandsmøder (samme dage som hovedbestyrelsesmøderne) i stedet for telefonmøder.
Det er også vigtigt at undgå unødigt bureaukrati og ikke at give EU skylden for nationalt
bureaukrati.
Projektet ”Vi Vil Europa” blev præsenteret på den udstillede Roll-up.
Poul Breyen understregede, at Europasagen er vigtig, og at Europabevægelsen derfor har stor
betydning.
Beretningerne blev herefter sat til debat.
På et spørgsmål om et muligt arrangement om Brexit svarede Poul Breyen, at dette bør placeres
så tæt som muligt på den 29. marts 2019 for at sikre helt ajourførte informationer.
Beretningerne blev taget til efterretning med akklamation.
6. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse ved Mette Jacobsen
Mette Jacobsen gennegik det reviderede og underskrevne årsregnskab for 2017. Regnskabet var
udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Mette Jacobsen oplyste, at det muligvis kunne blive aktuelt, at regionen ville yde et tilskud til
landsforeningen i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet i 2019.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som blev godkendt af generalforsamlingen uden
bemærkninger og med akklamation.
7. Drøftelse af foreningens fremtidige virksomhed
Poul Breyen efterlyste ideer fra medlemmerne.
Der fremkom under drøftelsen forslag om arrangementernes geografiske placering, et
arrangement om Brexit. Flemming Thøgersen, aktiv i Østersø NGO Netværk, pegede på emnet
energiforsyning og rørledningen Nordstream II, der som bekendt har stor politisk bevågenhed.
Poul Breyen rundede af med at understrege vigtigheden af nordisk samarbejde, typisk i Nordisk
Råd. Regionen vurderer mulighederne for et arrangement i efteråret hos Nordisk Råd i København
og et besøg i en internationalt arbejdende virksomhed, fx Novo Nordisk A/S.
8. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
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9. Valg
Poul Breyen oplyste, at regionens medlemstal berettiger til 3 hovedbestyrelsesmedlemmer foruden
regionsformanden, der er født hovedbestyrelsesmedlem (1 pr. påbegyndt 100 medlemmer).
Medlemstallet bevirker også, at regionen har 10 pladser som delegerede til landsmødet (1 pr.
påbegyndt 25 medlemmer). Medlemstallet er i den forløbne periode steget fra 220 til 247.
Valg af
a) formand

Poul Breyen blev genvalgt som formand

b) næstformand

Erik J. M. Pedersen blev genvalgt som næstformand

c) kasserer

Nils Juhl Andreasen blev nyvalgt som kasserer

d) indtil 4 bestyrelsesmedlemmer

Flemming Holst Larsen blev genvalgt
Hanne Calberg blev genvalgt
Mette Jacobsen blev genvalgt
Jørn Holdt blev nyvalgt
Der blev således valgt fire bestyrelsesmedlemmer
foruden formand, næstformand og kasserer.

e) indtil 3 suppleanter

Hans Ulrik Gjerulff blev genvalgt
Lone Jørgensen blev genvalgt
Der blev således valgt to bestyrelsessuppleanter i den
anførte rækkefølge.

.
Generalforsamlingen bemyndigede regionsbestyrelsen
til at udpege den tredje bestyrelsessuppleant.
f) 1 revisor og 1 revisorsuppleant

Arne Madsen blev genvalgt som revisor
John E. Larsen blev genvalgt som revisorsuppleant

.
g) medlemmer, samt stedfortræder for regionsformanden, til Den Danske Europabevægelses
hovedbestyrelse, jf. vedtægt for Den Danske Europabevægelse § 9, stk. 2, litra d) og e).
Poul Breyen fortsætter som født medlem af Hovedbestyrelsen. Som medlemmer af
Hovedbestyrelsen genvalgtes Mette Jacobsen, Erik J. M. Pedersen og Flemming Holst Larsen.
Som stedfortræder for regionsformanden til Hovedbestyrelsen genvalgtes Hanne Calberg.
h) Indtil 3 suppleanter, jf. vedtægt for Den Danske Europabevægelse § 9.
Nils Juhl Andreasen, Jørn Holdt og Walther Jensen blev alle nyvalgt som suppleanter til
Hovedbestyrelsen.
.
Der blev således valgt tre suppleanter til Hovedbestyrelsen.
i ) generalforsamlingen udpeger delegerede til Den Danske Europabevægelses landsmøde
(ordinært landsmøde er lørdag-søndag 21. - 22. april 2018 på Amager) jf. vedtægt for Den Danske
Europabevægelse § 6 stk. 2.
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Martha A. Tullin, Hanne Calberg, Lone Jørgensen, Hans Ulrik Gjerulff, Nils Juhl Andreasen, Svend
Kjems Hove, Arne Madsen og Jerry Jensen blev udpeget til delegerede til Landsmøde-2018.
Der blev således udpeget 8 delegerede. Ifølge regionsvedtægternes § 6 er regionsbestyrelsen
bemyndiget til at udpege de resterende to delegerede..
Poul Breyen understregede, at de udpegede delegerede selv skal tilmelde sig landsmødet ved
henvendelse til Landssekretariatet.
j) indtil 3 suppleanter
Det var ikke muligt at udpege suppleanter for delegerede til Landsmøde-2018.
10. Eventuelt
Der var ingen emner til debat under dette punkt..
------Hermed var dagsordenen udtømt, og dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet og
takkede for god ro og orden. Der var 20 deltagere inklusive dirigenten.
Regionsformanden takkede dirigenten for en fint gennemført generalforsamling.

Terkel T. Nielsen
Dirigent

Referat: 14. marts 2018

Erik J. M. Pedersen
Referent

