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Beslutningsreferat fra repræsentantskabsmødet, afholdt lørdag den 23. april 2022 

kl. 10.00 - 14.00 i Galten Hallen, Galten 
 

Regionsformand Hans Brønfeld indledte mødet med at byde de delegerede og gæster velkommen. 

 

1. Valg af to dirigenter 

Conny Jensen, Herning Sydkredsen og Viggo Thinggaard, Silkeborg Kommuneforening blev valgt som 

mødedirigenter. 

De indledte med at konstatere repræsentantskabsmødet var lovlig varslet og indkaldt. 

 

2. Godkendelse af repræsentantskabets forretningsorden 

Den udsendte mødeforretningsorden blev godkendt. 

 

3. Godkendelse af dagsorden 

Den udsendte mødedagsorden blev godkendt. 

 

4. Valg af referent  

Knud Egon Poulsen, Herning Kommuneforening blev efter indstilling valgt som referent. 

 

5. Valg af stemmeudvalg 

Stemmeudvalgsformand Jens Vestergaard, oplyste, at der er ved mødets start, var 151 af 309 mulige 

stemmeberettede delegerede. 

Følgende blev valgt til stemmeudvalget: Jens Vestergaard, stemmeudvalgsformand, - Louise Steinmann, 

Hedensted, Theresa Wollenberg, Struer – Leo Møller, Randers – Per Nielsen, Herning – Mette Valbjørn, 

Beder/Malling – Mads Madsen, Skive – Henrik Gottlieb, Randers – Jens Frederiksen, Viborg. 

 

6. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet 2021 

Repræsentantskabsmødet godkendte referatet. 

 

7. Landspolitisk orientering v/ partiformand og statsminister Mette Frederiksen 

Taleresume: 

• Krig, Mette er netop kommet hjem fra et besøg Ukraine og ved selvsyn set krigens rædsler, hvor 

hele byområder er sønderbombet. Jeg mener vi skal være parat til at hjælpe, nu og når der bliver 

fred. Ukraine største ønske er et EU-medlemskab. Det er således en væsentlig grund til vi stemme 

ja ved folkeafstemningen den 1. juni 2022. Mange spørger velbegrundet hvad det er for en verden 

vi en del af, men heldigvis oplever vi en samlet Vesten står sammen imod Rusland. Danmark er 

således også meget engageret i få stoppet krigen og støtter Ukraine med et stort økonomisk 

tilskud. 

• Coronapandemien, Danmark er kommet økonomisk fornuftig igennem pandemien. Danmark 

oplever således den laveste ledighed nogen sinde og samtidig har der aldrig været så mange i 

arbejde. 

• Energikrise, vi skal hurtigst mulig gøre os uafhængig af Russisk gas, olie og kul til opvarmning. 

• Økonomisk, må vi forudse en øget inflation og stigende leveomkostninger pga. de nuværende 

urolige tider. 
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• Med den nuværende presse er det blevet vanskelige at præsente større politiske reformer, da 

medierne fokuserer på enkelt udfordringer. 

• Den danske samfund er således ikke skabt på konflikter, debat nuancer bliver ikke hørt. Vi må være 

forberedte på at verdenen bliver anderledes, ikke mindst pga. en stigende arbejdskraftmangel. Vi 

må forvente store samfundsforandringer, men samtidig skal vi fremtidssikre vores 

samfundsøkonomi. Samfundet vil de kommende år vil blive udfordret og der er behov for flere 

store reformer.  

• Men vi skal huske det kun er i diktaturstater, der kan indlede fysiske krige, vi skal samtidig være 

stolte over vestens sammenhold. 

• Husk at stemme ja med ”hjertet” den 1. juni 2022. 

 

8. Europapolitisk orientering v/ Niels Fuglsang (MEP)  

Taleresume: 

• Det var en stærk oplevelse at høre Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj deltage i en 

videokonference med EU-parlamentet og hvor han fortalte om den frygtelige krig, hvor han 

afsluttede med udtalelsen ”Vi skal huske, Lyset altid vinder over mørket”. 

• Europa har brug for robuste demokratier, og vi skal huske at energipolitik i den nuværende krise 

også er sikkerhedspolitik. Ikke mindst i lyset af at EU hver dag betaler g kæmpe summer for russisk 

energi. 

• Det er ikke ligegyldig hvem der formulerer den fremtidige EU-energipolitik. Men det er vigtigt at EU 

i fremtiden producere meget mere grøn vedvarende energi, og arbejde for at udbygge og sammen 

bygge det europæisk elnet imellem Nord- og Sydeuropa. 

• Vi skal i fremtiden hjælpe de energifattige og sikre endnu mere grøn vedvarende energi. 

• EU`s sammenholdet i er i dag vigtige end nogensinde. 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

9. Organisatorisk beretning v/ formand Hans Brønfeld 

Taleresume: 

• Kedelig med vores tilbagegang ved regionsvalget den 16. november 2021. 

• Regionsvalgsvalg konference d. 21. maj 2022 

• Glæder mig til vore gæstetalere 

• S. kampagne for et ja, i forbindelse med folkeafstemningen den 1. juni 2022.  

• Takker bestyrelsen for godt samarbejde. 

Efterfølgende debat. 

• Det er en udfordring at gennemføre en regionsvalgkamp 

• Opstilling af kandidat med anden etnisk baggrund. 

• Regionskandidat opstiller hele regionen, og fik dobbelt kandidattilskud. 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

 

a) Orientering fra DSU v/ formand Ida Bille Andersen 

Taleresume: 

• Netop nyvalgt som DSU-formand. 

• DSU afholdes årsmøde i slutning af maj 2022. 

• DSU er ved at forberede uddanne flere kampagneleder forud for folketingsvalget. 

• Der er uenig om at anbefale et ja eller nej ved den kommende folkeafstemning. 
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• Der mangler desværre DSU-afdelinger i flere kommuner. 

Orientering blev taget til efterretning. 

 

10. Orientering fra regionsrådet 

a) Regionsgruppeformand Per Møller Jensen. 

Tale resume. 

• Ved Valget 2021 fik S i Region Midtjylland 205.960 stemmer en tilbagegang på 32.222 stemmer, 

svarende til 29,3%, en tilbagegang på 4,5%. Men S er forsat det største parti i regionsrådet med 13 

mandater en tilbagegang på 2 mandater. Følgende blev valgt: Regionsrådsformand Anders Kühnau, 

Lone Dybdal, Else Søjmark, Morten Flæng, Per Møller Jensen, Flemming Knudsen, Henrik Gottlieb 

Hansen, Ditte Fredensborg, Conny Jensen, Annette Roed, Birgit Marie Christensen, Gitte 

Færgemann og Niels Viggo Lynghøj.  

• Ved konstitueringen blev der indgået valgforbund med 28 regionsmedlemmer fra seks partier og 

som nu afholder fælles gruppemøder. 

•  Oppositionen er de øvrige 13 regionsmedlemmer. 

• Anders Kühnau er nyvalgt som formand for Danske Regioner. 

• Regionsrådet er kommet godt i gang med den nye valgperiode. 

• Der har været store udfordringer i forbindelse med Covid 19 pandemien. 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

b) Regionsrådsformand Anders Kühnau. 

• Tak for valget. 

• Sygeplejekonflikten ramte os i valgkampen. 

• Arbejdsmiljøudfordringer på hospitalerne. 

• Psykiatrien indsats. 

• Mere bæredygtig i hospital driften. 

• Corona har fyldt meget den sidste år. 

• Anders Kühnau nyvalgt som formand for Danske regioner. 

• Sundhedsdebatten er vigtig frem til folketingsvalget. 

• Udforing med manglen på sygepleje og sundhedsmedhjælper og deres lønefterslæb. 

• Det er bekymrende med de mange unge med psyke udfordringer. 

• Samarbejde med kommunerne og sundhedshusene. 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

11. Regnskab og budget v/ regionskasserer Jens Vestergaard 

Kassereren gennemgik S regionens årsregnskabet for 2021, der naturligvis har været præget af færre 

aktiviteter pga. Corona nedlukningen. Uddybede enkelte punkter i årsregnskabet der viser driftsunderskud 

på kr. 1.670.305,32 kr., som følge af valgkampen til regionen. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt uden bemærkninger. 

 

Efterfølgende gennemgik kassereren bestyrelsens forslag til regionsorganisationens budget for 2022. 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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12. Fastsættelse af kredskontingent v/ regionskasserer Jens Vestergaard 

Kassereren oplyste at regionsbestyrelsen indstiller det årlige kredskontingent for 2023, forsat er kr. 20.000 

pr. valgkreds (uændret i forhold til 2022). 

Blev enstemmigt godkendt. 

 

13. Fastsættelse af personligt medlemskontingent v/ regionskasserer Jens Vestergaard 

Kassereren oplyste at regionsbestyrelsen indstiller, at det årlige medlemskontingent for 2023 skal udgøre 

kr. 0,00. 

Blev enstemmigt godkendt. 

 

14. Fastsættelse af partiskat v/ regionskasserer Jens Vestergaard 

Kassereren oplyste at regionsbestyrelsen indstilling at partiskatten i 2023 forsat er 3% af de valgte politikers 

bruttoindtægt. 

Blev enstemmigt godkendt. 

 

15. Indkomne forslag 

a) Nye vedtægter for 2022-2025 

Da vi på den seneste kongres blev vedtaget nye standardvedtægter, skal vore egne vedtægter tilpasses. 

Jette Graversen gennemgang regionsbestyrelsens udkast til nye tilrettede regionsvedtægter. 

Repræsentantskabet godkendte de nye regionsvedtægter. 

 

16. Valg til forretningsudvalget (FU) 

a) Formand for 2 år - på valg er Hans Brønfeld, Horsenskredsen, der modtager genvalg. 

Blev genvalgt uden modkandidat. 

 

b) Organisatorisk næstformand for 2 år på valg er Niels Møller Madsen, Skanderborgkredsen, der modtager 

genvalg. 

Blev genvalgt uden modkandidat. 

 

c) FU-medlem med ansvar for referater for 2 år på valg er Knud Egon Poulsen, Herning kommune, der 

modtager genvalg. 

Blev genvalgt uden modkandidat. 

 

d) FU-medlem med ansvar for kontakten til FH for 2 år på valg er Per Blicher, Randers Nordkredsen, der 

modtager genvalg. 

Blev genvalgt uden modkandidat. 

 

17. Valg af personlige suppleanter for FU-medlemmerne – for 1 år: 

a) Suppleant for organisatorisk næstformand på valg Ole Foged, Silkeborgkredsen, der modtager genvalg. 

Blev genvalgt uden modkandidat. 

 

b) Suppleant for politisk næstformand på valg Marie Kaldahl, Århus Sydkredsen, der modtager genvalg. 

Blev genvalgt uden modkandidat. 
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c) Suppleant for FU-medlem Knud Egon Poulsen, på valg Vinnie Borbjerg, Herning Sydkredsen, der 

modtager genvalg. 

Blev genvalgt uden modkandidat. 

 

d) Suppleant for FU-medlem Per Blicher - på valg Svend Bak, Christiansbjerg, Trøjbjerg/Risvangen, der ikke 

ønsker valg. 

Afstemning: Stoil Zaylov, Randers - 38 stemme. Ugyldige – 0. Blanke -3 stemmer. 

Heidi Christensen, Hasle- Møllevangen, blev nyvalgt med 100 stemmer. 

 

e) Suppleant for FU-medlem, Tayo Lill Andreasen – er vakant. 

Christian Orellana, Århus, blev nyvalgt uden modkandidat. 

 

18. Valg til hovedbestyrelsen (HB) – for 2 år: 

a) HB-medlem på valg er Ivan Møller Sørensen, Lemvig, der modtager genvalg. 

Blev genvalgt uden modkandidat. 

 

b) HB-medlem på valg er Jette Buus Gravesen, Århus Nord, der modtager genvalg. 

Blev genvalgt uden modkandidat. 

 

c) HB-medlem på valg er Poul Erik Skov Heunecke, Silkeborg, der modtager genvalg. 

Blev genvalgt uden modkandidat. 

 

19. Valg af personlige suppleanter for HB-medlemmerne - for 1 år: 

a) Suppleant for HB-medlem, Ivan M. Sørensen, på valg er Lone Børlum, der modtager genvalg. 

Blev genvalgt uden modkandidat. 

 

b) Suppleant for HB-medlem, Jette Buus Graversen, på valg er Carsten Linding Jakobsen der ikke modtager 

genvalg. 

Mette Valbjørn medvirkede ikke som stemmetæller under dette punkt. 

Afstemning: Tanja Krabbenhöft, Tilst Kasted - 34 stemmer. Bent Alminde, Hedensted - 15 stemmer. 

Susanne Grove, Skive - 31 stemmer. Per Blicher, Randers Nord - 12 stemmer. Ugyldige – 0. Blanke – 0. 

Mette Valbjørn, Beder/Malling, blev nyvalg med 45 stemmer. 

 

c) Suppleant for HB-medlem, Poul Erik Heunecke på valg er John Ingerslev Andersen, Silkeborg der 

modtager genvalg. 

Afstemning: Susanne Grove, Skive - 44 stemmer. John Ingerslev Andersen - 24 stemmer. Ugyldige – 0. 

Blanke - 5 stemmer. 

Tanja Krabbenhöft, Tilst/Kasted, blev nyvalgt med 62 stemmer. 

 

20. Valg af revisor: 

a) For 2 år på valg er Orla Bredgaard, Herning der modtager genvalg. 

Blev genvalgt uden modkandidat. 
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21. Valg af 2 revisorsuppleanter: 

a) For 1 år på valg er Henny Bach Rasmussen, Christiansbjerg/Trøjborg/Risvangen der modtager genvalg. 

Blev genvalgt uden modkandidat. 

 

b) For 1 år på valg er Jens Martin Christensen, Herning der modtager genvalg. 

Blev genvalgt uden modkandidat. 

 

22. Eventuelt 

Hans takkede de deltagerne og ønsker alle en god folkeafstemning den 1. juni 2022. 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Conny Jensen                                                                        Viggo Tinggaard  

Dirigenter 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

Knud Egon Poulsen 

Referent 


