Den Danske Europabevægelse i Region Københavns Omegn
Referat fra ordinær generalforsamling i Den Danske Europabevægelse i Region
Københavns Omegn afholdt torsdag den 14. marts 2019, kl. 20:15, i Europahus
Højgaard, Bagsværd Hovedgade 274, 2880 Bagsværd
1. Valg af stemmetællere
Arne Madsen og Walther Jensen 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 rettidigt indkaldt den 25. 02. 2019 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 henviste til den med indkaldelsen udsendte skriftlige beretning.
Poul Breyen takkede regionsbestyrelsen, forretningsudvalget og hovedbestyrelsen for deres
indsats og gode samarbejde.
Poul Breyen supplerede herefter den skriftlige beretning med fire hovedpunkter.
1. EU-budgettet
EU-budgetrammen 2021-2027 (den flerårige finansielle ramme) udgør ca. 1 % af EU's samlede
BNP (bruttonationalprodukt). Hvis en række ønsker skal opfyldes, vil det stige til 1,1 % af BNP. Det
ser ud til, at budgetrammen på 1 % vil blive fastholdt.
2. Euroen
Euroen vurderes som en stærk valuta, der anvendes som reservevaluta for næsten 60 lande.
Euroen er den næststørste reservevaluta næst efter U.S. dollar. Den danske krone er bundet til
euroen gennem fastkurspolitikken.
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3. Hvad kendetegner EU?
EU har ca. 90.000 sider med regler. EU's antal ansatte svarer nogenlunde til antal ansatte i
Københavns Kommune.
EU har sin EU-domstol, som sikrer alle lige rettigheder, hvad der navnlig er en fordel for de små
medlemsstater. EU fastsætter regler for mange produkters indhold af farlige stoffer, fx cadmium i
batterier. Overholdelsen sikres af EU-domstolen.
4. Hvordan bliver Margrethe Vestager formand for Europa-Kommissionen?
Poul Breyen redegjorde for et muligt scenario, hvor en række politiske implikationer, herunder
ændringer af Europa-Parlamentets sammensætning, kunne føre til, at Margrethe Vestager kunne
blive formand for den nye Europa-Kommission.
Poul Breyen oplyste, at landsmødet i 2019 er flyttet fra lørdag den 04. 05. 2019 i Ålborg til lørdag
den 27. 04. 2019 i Odense.
6. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse ved Nils Juhl Andreasen
Nils Juhl Andreasen gennemgik det reviderede og underskrevne årsregnskab for 2018.
Regnskabet var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Nils Juhl Andreasen gennemgik årsregnskabet opdelt i resultatopgørelse og balance. Der blev
redegjort for de forskellige aktiviteter og arrangementer som nytårskur, generalforsamling og
møde, sommerstævne, Gladsaxedag, besøg hos Velux og besøg hos Nordisk Råd og Nordisk
Ministerråd.
7. Drøftelse af foreningens fremtidige virksomhed
Poul Breyen opfordrede medlemmerne til at komme med forslag og ideer.
Poul Breyen orienterede om de kommende arrangementer, som er under planlægning.
09. 05. 2019, Europadagen. Arrangement med Gladsaxe Internationale Venskabsforening (GIV) i
Europahus Højgaard i Bagsværd. Gæstetaler er tidligere ambassadør ved EU, Poul Skytte
Christoffersen, formand for Tænketanken Europa.
06. 06. 2019, Sommerstævne. Der arbejdes på besøg i Ejby-bunkeren med efterfølgende spisning
(sandsynligvis i restaurant Espehus) og oplæg om forsvarsforbeholdet.
24. 08. 2019 Gladsaxedagen. Den traditionelle lørdag med masser af aktiviteter og en stand
bemandet af Europabevægelsen.
Efterår 2019. Der planlægges et besøg hos Novo Nordisk med EU-relaterede emner.
Endvidere planlægges et møde med Dansk Handicap Forbund om handicappedes situation og
muligheder i EU, herunder EU's regelsæt.
Julefrokost. Den traditionelle julefrokost arrangeres af Region København og Frederiksberg.
Januar 2020. Den traditionelle nytårskur.
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Der fremkom fra medlemmerne forslag om busrejse til Europa-Parlamentet. Endvidere rosende
omtale af Europabevægelsens rejsearrangementer.
Yderligere blev der fremsat et konkret forslag om besøg hos en virksomhed med stor samhandel
md U.K. Arrangementet kan eventuelt placeres i 2020 med erfaringsudveksling.
Poul Breyen orienterede om Internationalt Udvalg og den store interesse for
rejsearrangementerne.
Poul Breyen kom endvidere ind på Europa-nævnets krav til arrangementer, herunder kravet om
gratis adgang.
8. Behandling af indkomne forslag
Emnet kontakt med medlemmer udelukkende via e-mail blev forelagt af Poul Breyen, fordi det vil
være en administrativ forenkling.
Emnet blev diskuteret, og forskellige synspunkter fremsat.
Det må imidlertid konkluderes, at formuleringerne i både regionsvedtægterne og vedtægten for
landsforeningen ikke muliggør dette uden relevante vedtægtsændringer. Der henvises til
regionsvedtægternes § 5 og landsvedtægtens § 4, stk. 5.
9. Valg
Regionens medlemstal berettiger til 3 hovedbestyrelsesmedlemmer foruden regionsformanden,
der er født hovedbestyrelsesmedlem (1 pr. påbegyndt 100 medlemmer). Medlemstallet bevirker
også, at regionen har 11 pladser som delegerede til landsmødet (1 pr. påbegyndt 25 medlemmer).
Medlemstallet er i den forløbne periode steget fra 247 til 257 ultimo 2018.
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 genvalgt som kasserer

d) indtil 4 bestyrelsesmedlemmer

Flemming Holst Larsen blev genvalgt
Hanne Calberg blev genvalgt
Mette Jacobsen blev genvalgt
Jørn Holdt blev genvalgt
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.

.
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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 genvalgt 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 den 27. april 2019 i Odense.) jf. vedtægt for Den Danske
Europabevægelse § 6 stk. 2.
Brigitte Becker, John E. Larsen, Nils Juhl Andreasen, Kjell Neumann og Hanne Calberg blev
udpeget til delegerede til Landsmøde-2019.
Der blev således udpeget 5 delegerede. Ifølge regionsvedtægternes § 6 er regionsbestyrelsen
bemyndiget til at udpege de resterende 6 delegerede.
Dirigenten 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-2019.
10. Eventuelt
Erik J. M. Pedersen takkede for genvalgene og opfordrede deltagerne til at benytte
Europabevægelsens hjemmeside (www.europabevaegelsen.dk) og Facebooksiden
”Europabevægelsen i Københavns Omegn”, hvor der er mange interessante informationer.
Hermed var dagsordenen udtømt, og dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet og
takkede for god ro og orden. Der var 23 deltagere inklusive dirigenten.
Regionsformanden takkede dirigenten for en fint gennemført generalforsamling.
Terkel T. Nielsen
Dirigent
Referat: 15. 03. 2019

Erik J. M. Pedersen
Referent

