Den Danske Europabevægelse i Region Københavns Omegn
Referat fra ordinær generalforsamling i Den Danske Europabevægelse i Region
Københavns Omegn afholdt onsdag den 16. marts 2022, kl. 20:00, i Telefonfabrikken Gladsaxe Kulturhus, Telefonvej 8E, 2860 Søborg
1. Valg af stemmetællere
Da der var forventning om fredsvalg, blev dette emne henvist til eventuel senere, nødvendig
behandling.
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 og beslutningsdygtig.
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 udsendte, skriftlige beretning og konstaterede, at der siden
udsendelsen var sket en del væsentlige, politiske hændelser, som han derefter beskrev.
Der er tale om tre nøglebegreber: 1. Enighed. 2. Samhørighed og solidaritet. 3. Nyskabelser.
Poul Breyen omtalte den enighed, som er opstået ikke blot inden for EU, men også med andre
stater, fx U.K. efter Brexit. På flere områder som eksempelvis energipolitik og sundhedspolitik er
fordelene ved enighed erkendt, selv hvor der er tale om nationale kompetencer.
Med sit specielle kendskab til Italien orienterede Poul Breyen også om holdningsskift og politisk
udvikling i Italien og kom endvidere ind på relationerne til Vatikanstaten og pavens udtalelser.
Forskellige religioners gensidige forhold og indflydelse blev også berørt.
I lyset af Ukrainekrisen er det værd at bemærke, at Rusland har formandskabet i flere
internationale organisationer, bl.a. Arktisk Råd og OPEC.
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Et banebrydende eksempel på enighed og samhørighed er beslutningen om EU's
genopretningsfond, hvor Europa-Kommissionen kan optage store lån mod euroobligationer med
fælles hæftelse.
Når emnet er globalisering, ændres holdningen i retning af, at de økonomiske fordele skal
suppleres med forsyningssikkerhed, hvad der kan betyde øget hjemtagelse af strategisk vigtig
produktion, fx mikrochips.
I Danmark taler toppolitikere om Danmarks placering i hjertet af Europa og sikkerhedspolitikkens
forankring i NATO. EU-Domstolens nylige domme i sagerne om retsstatsmekanismen understreger
nødvendigheden af, at EU-medlemsstaterne lever op til forpligtelserne. Interessante udviklinger er
også Tysklands forøgelse af forsvarsbudgettet og Sveriges og Finlands eventuelle medlemskab af
NATO.
Danmark skal som bekendt have folkeafstemning om afskaffelse af forsvarsforbeholdet den 1. juni
2022. Der må forventes en omfattende debat herom, hvor det er vigtigt, at Europabevægelsen
promoverer saglighed i argumentationen for afskaffelsen.
I den efterfølgende debat om beretningerne blev forsvarsforbeholdet, sikkerhedspolitik og
indflydelse samt Italiens forhold til Rusland drøftet.
Generalforsamlingen tog herefter beretningerne til efterretning.
6. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse ved Nils Juhl Andreasen
Nils Juhl Andreasen gennemgik det reviderede og underskrevne årsregnskab for 2021 og
præciserede, at årsregnskabet bar tydeligt præg af det lavere aktivitetsniveau pga.
coronarestriktionerne.
Nøgletallene var: samlede udgifter kr. 11.789,75 og balance kr. 6.442,35.
Der henvises til det med indkaldelsen udsendte årsregnskab for 2021.
Et spørgsmål om medlemskontingenternes placering blev besvaret med, at de indbetales til og
dokumenteres i landsforeningens årsregnskab.
Generalforsamlingen godkendte årsregnskabet for 2021 uden anmærkninger.
7. Drøftelse af foreningens fremtidige virksomhed
Poul Breyen opfordrede medlemmerne til at komme med forslag, hvorefter han ville orientere om
bestyrelsens planlagte aktiviteter.
Et forslag om en samlet aktivitetsoversigt med mere præcise oplysninger om de enkelte aktiviteter
blev af Poul Breyen besvaret med henvisning til hjemmesiden, hvor hver region har sin egen side.
Hertil kommer, at vi i Region Københavns Omegn pr. e-mail udsender information om de enkelte
aktiviteter direkte til regionens medlemmer.
Et spørgsmål om oplysningsaktiviteter for unge blev besvaret med orientering om
Landssekretariatets besøg på skoler, ofte med ledsagelse af medlemmer af Europa-Parlamentet.

3
Herefter orienterede Poul Breyen om regionens planlagte og under planlægning værende
aktiviteter.
- Arrangement om Bankunionen ved Sinne B. Conan, europapolitisk direktør i Finans Danmark,
information om tid og sted følger senere.
– Sommerstævne, lørdag den 11. juni 2022, besøg på et økologisk landbrug på Midtsjælland.
- Lørdag den 20. august 2022, besøg i Næstved om bæredygtig byudvikling.
Samme dag deltager Poul Breyen som gæstetaler på folkemødet på Møn.
- DTU Space Center – besøg er under planlægning med september 2022 som mulighed.
- NAVIAIR – arrangement om europæisk luftrum og lufttrafik er under planlægning.
For alle arrangementer gælder, at detaljerede oplysninger følger, dels på hjemmesiden, dels pr. email til medlemmerne i regionen
8. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
9. Valg
Regionens medlemstal berettiger til 5 hovedbestyrelsesmedlemmer foruden regionsformanden,
der er født hovedbestyrelsesmedlem (1 pr. påbegyndt 100 medlemmer). Medlemstallet bevirker
også, at regionen har 18 pladser som delegerede til landsmødet (1 pr. påbegyndt 25 medlemmer).
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
Mette Jacobsen blev genvalgt
Hanne Calberg 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

f) 1 revisor og 1 revisorsuppleant

Claire Hélène Lucas blev genvalgt som revisor
John E. Larsen blev genvalgt som revisorsuppleant

.
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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, Flemming Holst Larsen, Nils
Juhl Andreasen og Jørn Holdt. Som stedfortræder for regionsformanden til Hovedbestyrelsen
genvalgtes Hanne Calberg. Regionen har således i alt 6 medlemmer af Hovedbestyrelsen.
h) generalforsamlingen udpeger jf. landsvedtægtens § 6, stk. 2, delegerede til Den Danske
Europabevægelses landsmøde, som er fastlagt til lørdag-søndag den 7.-8. maj 2022 og afholdes i
Københavnsområdet.
Regionen er berettiget til 18 (1 pr. påbegyndt 25 medlemmer) delegerede; men det var ikke muligt
på generalforsamlingen at udpege mere end to delegerede til landsmødet.
De to delegerede er John E. Larsen og Uffe Larsen.
Regionsbestyrelsen er ifølge regionsvedtægternes paragraf 6 bemyndiget til at udpege delegerede
til landsmøderne, når dette ikke har været muligt på generalforsamlingen. Det betyder, at
interesserede regionsmedlemmer fortsat kan tilmelde sig som delegerede ved henvendelse til
regionsbestyrelsen.
Alle delegerede skal selv tilmelde sig landsmødet ved henvendelse til Landssekretariatet.
i) indtil 3 suppleanter
Det var ikke muligt at udpege suppleanter for delegerede til Landsmøde-2022.

10. Eventuelt
Poul Breyen orienterede om, at 50-årsdagen for den danske folkeafstemning om medlemskab af
EF vil blive fejret.
Hermed var dagsordenen udtømt, og dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet og
takkede for god ro og orden.
Regionsformanden takkede dirigenten for en fint gennemført generalforsamling.
Der var 18 deltagere.

Terkel T. Nielsen
Dirigent

Referat: 17. 03. 2022

Erik J. M. Pedersen
Referent

