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REFERAT 

 

DAGSORDEN til generalforsamling i Christiansborgklubben 

ons. d. 13. oktober 2021 kl. 21.05-21.45 

Ca. 20 deltagere 

 

1. Valg af dirigent: præsidiet foreslår Jørgen Svaneberg 

     Valg af referent: præsidiet foreslår PC 

Begge blev enstemmigt godkendt. 
 

2.  Formandsberetningen 2020/21:  

Beretning om Klubbens virksomhed i sæsonen 2020-21 (DAGSORDEN, Pkt.2) 

 

Ja, ser man på den forgangne tid siden seneste generalforsamling i april 2019, er der 

sket mange væsentlige politiske hændelser både indenrigs- og udenrigs. Men det alt 

overvejende i dette tidsrum for vores forening – ja, for den sags skyld Danmark, Europa 

og Verden – er pandemien omkring Covid 19, der totalt har underdrejet vores forening 

i 1 ½ år siden februar 2020, hvor de konservatives partileder, Søren Pape Poulsen, var 

den sidste, der gæstede foreningen inden al foreningsaktivitet blev stoppet i Danmark 

med mulighed for foreningsmøder og generalforsamling. 

 

Så min formandsberetning bliver således ganske mager i år.  

 

Vi har i den nedlukkede periode fået etableret en helt ny hjemmeside, som viser sit 

udtryk i en MARKANT visuel ændring og modernisering, hvortil vi har fået 

kompetent hjælp fra Ida Rasmussen fra firmaet “Dit gode arbejdsliv”. 

Tilmeldingssystemet er blevet forbedret; og foreningens historie præsenteres i en mere 

overskuelig form. 

Og nu kan vi atter google Christiansborgklubben!! 

 

Gå venligst til vores nye hjemmeside på den velkendte adresse  

www.christiansborgklubben.dk 

 
 

Vores medlemstal dagsdato er på 219 – men det er muligt, at det reelle tal er lidt mindre, 

når vi får gjort kontingentbetalingerne op og set, hvor mange der stadig holder ved deres 

medlemskab efter den lange Corona-pause.  

 

Kontingentopkrævningen havde deadline her 1. oktober – men skynder man sig, kan 

man stadig nå at betale sit kontingent. Hjemmesiden giver fyldig instruktion til dette 

med kontonumre etc. 

 

http://www.christiansborgklubben.dk/
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Klubbens årsregnskab bliver uddelt her vil Generalforsamlingen og vil blive 

kommenteret af klubbens kasserer, Leif Kirk, under dagsordens pkt. 3. 

 

Årsregnskabet 2021 har et overskud på kr. 19.400  

Klubbens egenkapital pr 1/9 2021 er kr. 166.776 

 

Antallet af bestyrelsesmøder har også været påvirket af Coronaens hærgen, men vi har 

dog afholdt 3 heraf et par i friluft – bl.a. har vi på møderne måttet revidere vores 

vedtægter. Jfr. det senere punkt 4 på dagsordenen.  

 

  

Christiansborgklubbens kommende mødedatoer: 

 

Vi er i bestyrelsen lidt stolte over, at vi har fået genoplivet vores forening med et flot 

program for den kommende sæson: 

 

  

Sæson 21-22 i Chr.borgklubben 

 

 

OKTOBER 2021: ons. d. 13.  med mødestart kl. 19 (!!).  

Her taler fhv. minister Marianne Jelved, MF, (Rad) i debat/diskussion med Søs Marie 

Serup. 

Det sættes fokus på: ”Politikere i forhold til spin, presse og politiske kommentatorer” 

 

 

NOVEMBER 2021: ons. d. 24.   kl. 20-22 

Søren Brostrøm direktør for Sundhedsstyrelsen og corona-ordfører Peder Hvelplund 

(EL) vil hver især give et oplæg til temaet ”Folkesundhed – hvad har vi lært af 

pandemien?” 

 

 

DECEMBER 2021: onsdag d. 8. december 2021 kl. 20-22.  

Søren Espersen, MF, Dansk folkeparti, vil i dialog med forfatteren Birgithe Kosovic – 

der har haft stor succes med sin Erik Scavenius-biografi – diskutere 

samarbejdspolitikken her i 81 året for besættelsen.  

Temaerne er udenrigspolitik, forsvarspolitik, pragmatisme, tilpasning.  

 

 

  

FEBRUAR 2022: ons. d. 9.   kl. 20-22 
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Temaet for mødet vil være landspolitik versus kommunalpolitik, hvor Jan E. Jørgensen 

(MF, Venstre) ved kommunalvalget 16/11 havde meldt sit kandidatur som 

borgmesterkandidat for Venstre i den konservative højborg på Frederiksberg 

 

 

  

MARTS 2022: ons d. 2.  kl. 20-22 

Formand for udenrigspolitisk nævn Martin Lidegaard, MF, (Rad.), og Peter Viggo 

Jakobsen, Professor ved institut for Strategi og Krigsstudier vil belyse geopolitikken 

omkring Arktisk med fokus på de politiske / strategiske forhold. 

 

 

  

APRIL 2022: ons d. 6.  med mødestart kl. 19 

Taler og emne ikke programsat 

Eftermøde med ordinær generalforsamling 

 

 

 

Tak til præsidiemedlemmer for en stor indsats i årets løb og et kæmpe engagement – og 

alle arbejder vi naturligvis uden nogen form for vederlag. Ægte con amore.  

 

Klubbens Præsidium takker medlemmerne og deres gæster for fortsat inspirerende 

engagement ved møderne og mange venlige rosende bemærkninger og takke-mails efter 

vores arrangementer.  

 

På Præsidiets vegne 

Ole Reiter 

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. 

 

 

3.  Regnskabsaflæggelse 2020 og budget 2021 – der udleveres bilag hertil på selve 

generalforsamlingen. 

 Kassereren gjorde opmærksom på, at regnskabet for 2021 naturligvis vil blive 

belastet med aftenens gratis drink, som følge af MobilePay svigt. Herefter blev 

regnskabet enstemmigt godkendt. 
 

4.   Forslag fra Præsidiet 
            - Fastsættelse af kontingent 2021/22 Uændret. 

 Blev enstemmigt godkendt. 
 

- Vedtægtsændring: Til § 2.: ”Klubben ledes af et bredt politisk funderet præsidium 

bestående af fra fem til syv medlemmer  
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- Vedtægtsændring: Til §2. efter sidste punktum tilføjes: Formand og kasserer 

tegner i forening Christiansborgklubben. 

- Vedtægtsændring: indføj en ny paragraf om, at formanden har en 

dobbeltstemme, i fald der er stemmelighed i Præsidiet.   

   

Dirigenten foreslog følgende ændring af den sidste vedtægtsændring: ”I tilfælde af 

stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Indføjes i § 2 som sidste afsnit. 

Med denne ændring, blev de indstillede vedtægtsændringer enstemmigt godkendt. 
 

5.   Forslag fra medlemmer. Disse skal være formanden i hænde senest ons. d. 29. september 

2021 

 Ingen forslag. 
 

6.    Ordinært valg til Præsidium:  

 

a). Der skal ske en godkendelse af de to indtrådte P-medlemmer Preben Nyeland (PN) 

og Peter Christensen (PC), der indtrådte i Præsidiet i den periode, hvor vi ikke kunne 

afholde Generalforsamling grundet smittefaren for Corona-virus. 

De to nye præsidiemedlemmer indtræder i stedet for Birgit Lyngskjold og Mathilde Rude 

der ved sidste valgperiodes udløb valgte at fratræde efter mange års medlemskab af 

præsidiet. 

Generalforsamlingen godkendte de to nye P-medlemmer, PN og PC 

 

Næste afsnit er en ændring til den udsendte dagsorden til 

generalforsamling: 

 

IMIDLERTID ER DER PÅ DET ALLERSENESTE SKET EN ÆNDRING HER: 

Preben Nyeland har desværre måttet trække sig fra bestyrelsen pga sygdom. Som nyt 

medlem til præsidiet indstilles Frederikke Langebæk-Nissen 

 

Endvidere forlod Helle Stærmose Præsidiet i foråret 2021 grundet stort arbejdspres i sit 

nye job som generalsekretær for de danske pigespejdere; og vort mangeårige medlem af 

Præsidiet, Ole Ortved, har valgt at udtræde af præsidiet ved denne valgperiodes udløb. 

 

b). Ifølge foreningens vedtægter vælges hvert præsidiemedlem for 2 år ad gangen, og da 

vi som nævnt, grundet Covid-19, ikke kunne afholde en generalforsamling i 2020 må 

følgelig hele Præsidiets øvrige medlemmer ligeledes være på valg, det gælder: 

 

Ole Reiter, Vibeke Dantzer og Leif Kirk, der alle er villige til genvalg. 

Alle tre medlemmer blev enstemmigt genvalgt. 
 

 

c) Som nyt medlem til præsidiet indstilles Ditte Nørgaard-Andersen. 

Frederikke Langebæk-Nissen og Ditte Nørgaard-Andersen blev begge 

enstemmigt valgt til præsidiet. 
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Efterfølgende gjorde Ida Rasmussen opmærksom på det 

uhensigtsmæssige i at samtlige bestyrelsesmedlemmer er valgt for to år, 

og således principielt går af på samme tidspunkt. Formanden erklærede 

sig enig i problematikken og nævnte, at vi i bestyrelsen vil tage 

problemstillingen op.  
Referenten skal hermed foreslå følgende to muligheder: 1) Vi tre nyvalgte betragtes 

som valgt for ét år og de ”gamle” medlemmer for to år. Vi tre nye medlemmer skal så 

genvælges for to år til næste generalforsamling. 

2) Det kan være hensigtsmæssigt at formand og kasserer ikke er på valg samme år, 

således at Leif f.eks. kun er valgt for ét år, og således sammen med to af de nye 

medlemmer. 

 
 

 

7.  Valg af revisor: Præsidiet foreslår genvalg af statsaut. revisor Peter Clausen, der er indstillet på 

at fortsætte. 

 Enstemmigt godkendt 
 

8.    Eventuelt. 

Ida Rasmussen rejste problemstillingen med de meget få unge mennesker i vor 

forening og foreslog en aktiv markedsføring f.eks. på sociale medier. 

Generalforsamlingen var som sådan enig i, at det kunne være ønskeligt med flere 

unge på vore møder, men tog klart afstand fra en egentlig markedsføring og slet 

ikke på sociale medier. Dette i høj grad fordi vi har en begrænset mødekapacitet 

på Christiansborg. Det vil jo i denne forbindelse være nærliggende, at vi gamle 

medlemmer tilstræber at få vore børn /børnebørn med som gæster en gang i 

mellem. 

 

 

For refrat: 

D. 14. oktober 2021 

 

Referent:    Dirigent: 

Peter Christensen    Jørgen Svaneberg 

     

       

  
 

 


