
	  
	  

R	  E	  T	  S	  P	  O	  L	  I	  T	  I	  S	  K	  	  	  F	  O	  R	  E	  N	  I	  N	  G	  
Referat	  af	  generalforsamling	  den	  21.	  marts	  2015	  

	  
	  
1.	  Valg	  af	  dirigent	  	  
Kirsten	  Christensen	  
	  
2.	  Beretning	  fra	  bestyrelsen	  og	  temagrupper	  om	  foreningens	  virksomhed	  
Formandsberetningen	  findes	  på	  skrift,	  se	  på	  hjemmesiden	  under	  arkiv.	  
Generalforsamlingen	  godkender	  beretningen.	  
	  
3.	  Aflæggelse	  af	  regnskab	  for	  det	  forløbne	  foreningsår	  
Fremlæggelse	  af	  regnskabet	  ved	  kasserer	  Tage	  Andersen.	  Foreningen	  har	  overskud.	  
Regnskabet	  er	  godkendt	  af	  revisor	  Jens	  Lyhne.	  Generalforsamlingen	  godkender	  
regnskabet.	  	  
	  
4.	  Fastsættelse	  af	  hovedretningslinjer	  for	  foreningens	  virksomhed,	  herunder	  
	  angivelse	  af	  væsentlige	  og	  kommende	  arbejdsopgaver	  og	  eventuelle	  emner	  
eller	  	  forslag	  fremsat	  af	  bestyrelsen	  eller	  medlemmer	  
Foreningens	  væsentligste	  opgave	  er	  at	  skrive	  høringssvar.	  Bjørn	  udtrykker	  sin	  
bekymring	  over	  embedsmændenes	  mangel	  på	  uvildighed	  i	  nyere	  tid,	  hvilket	  gør	  det	  
særligt	  vigtigt,	  at	  foreningen	  fortsætter	  arbejdet	  med	  at	  skrive	  høringssvar.	  	  
Foreningen	  har	  en	  intention	  om	  at	  holde	  cirka	  fem	  bestyrelsesmøder	  årligt,	  hvilket	  
gennemføres.	  	  	  Forsamlingen	  ønsker	  fortsat	  fokus	  på	  menneskerettigheder.	  
Samarbejde	  med	  menneskerettighedsrådet.	  	  	  Forsamlingen	  ønsker	  fokus	  på	  
psykiatriske	  patienters	  retssikkerhed.Medlemmer	  som	  ønsker	  klarhed	  over	  
foreningens	  holdning	  til	  specifikke	  emner	  vedrørende	  menneskerettigheder,	  
opfordres	  til	  at	  tage	  kontakt	  til	  bestyrelsen	  for	  at	  få	  nærmere	  afklaring	  omkring	  
foreningens	  holdning	  på	  det	  specifikke	  område.	  Forsamlingen	  bakker	  op	  om	  
eventuelt	  samarbejde	  med	  andre	  foreninger:	  Eksempelvis	  Retssikkerhedsfonden	  og	  
fællesarrangement	  under	  folkemødet	  på	  Bornholm.	  	  
	  
5.	  Forslag	  fra	  bestyrelsen	  til	  vedtægtsændringer	  	  
Forslaget	  vedtages	  enstemmigt,	  således	  at	  vedtægternes	  §	  6.1	  ser	  således	  ud:	  
Foreningen	  ledes	  af	  en	  bestyrelse	  på	  7-‐9	  medlemmer.	  Heraf	  skal	  så	  vidt	  muligt	  et	  
medlem	  være	  studerende	  i	  Jylland	  og	  et	  på	  Øerne.	  Herudover	  vælges	  to	  suppleanter	  
som	  tiltræder	  bestyrelsen	  i	  tilfælde	  af	  varigt	  forfald.	  	  	  
	  
6.	  Valg	  af	  bestyrelse	  
Bestyrelsen	  godkendes.	  	  
Bestyrelsen	  består	  af:	  
Bjørn	  Elmquist,	  formand	  
Tage	  Andersen,	  kasserer	  
Merete	  Kampmann,	  webmaster	  
Peter	  Arnborg	  
Leif	  Herman	  



Emil	  M.	  Jelstrup	  
Noe	  Munck	  	  
Gert	  Dyrn	  	  
Anna	  Kuur,	  sekretær	  
Asger	  Lund-‐Sørensen,	  sekretær	  
	  
7.	  Valg	  af	  revisor	  
Jens	  Lyhne	  bliver	  genvalgt.	  	  
	  
8.	  Fastsættelse	  af	  kontingent	  
Uændret.	  	  
	  
9.	  Eventuelt	  
Ved	  foreningens	  eventuelle	  deltagelse	  i	  Folkemødet	  på	  Bornholm	  kan	  information	  
herom	  findes	  på	  hjemmesiden.	  	  

	  
	  
	  
	  


