
 
R E T S P O L I T I S K   F O R E N I N G 

 
 

Referat af generalforsamling d. 27. marts 2010 på      
Pension Skejby, P. O. Pedersens Vej 1, Århus N 

 
 
14:00 - Generalforsamling 
 
 

1. Valg af dirigent    
  Noe Munck blev valgt som dirigent.  
  Det blev konstateret, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, fog 
  var dagsorden ikke, som vedtægterne foreskriver, vedlagt indkaldelsen. 
  Ingen protesterede over dette. Der fremsattes heller ikke protest mod, 
  at et bestyrelsesmedlem valgtes som dirigent. 
 
2. Bestyrelsens beretning  
  Formanden afgav sin beretning om bestyrelsens virke siden  
  generalforsamlingen 2009. Formanden oplyste, at antallet af  
  indmeldelser oversteg udmeldelser. En del medlemmer betaler  
  dog ikke kontingent rettidigt. Formanden fortalte i øvrigt om de  
  medlemsarrangementer, foreningen havde foretaget siden sidste  
  generalforsamling og omtalte foreningens fortsatte intensive arbejde 
  med høringssvar, samt formandens virke med udtalelser til pressen og 
  som deltager i debatter omkring i landet. 
  Arbejdsgrupperne aflagde ikke beretning. 
 
3. Regnskab         

 Den ved årsskiftet afgåede kasserer, Jeff Jørgensen,  fremlagde  
 årsregnskab for RPF 2010 påtegnet den afgående revisors godkendelse.  

 
      4. Retningslinjer for foreningens fremtidige arbejde og forslag 
  Ingen forslag fremsat.  
     

5. Valg af bestyrelse 
  a. Peter Arnborg og Jeff Jørgensen udtrådte af bestyrelsen ved  
  generalforsamlingen. 
  b. Bjørn Elmquist, Jens Lyhne, Emil M. Jelstrup,    
  Marya Akhtar, Mette Siw Olsen, Tage Andersen, Leif     
  Hermann og Noe Munck genopstillede. 
  c. Karina Busch Simonsen, Merete Kampmann og Flemming Leer  
  Jakobsen blev nyvalgt til bestyrelsen.   
  d. Herefter fremstår bestyrelsen med 10 medlemmer og 1 suppleant. 
 



6. Valg af revisor         
 Anette Storgaard trådte tilbage som revisor ved generalforsamlingen.  

  Cand. jur. Tom Rytlander, der ikke var til stede, man havde accepteret 
  bestyrelsens forslag om udpegelse som ny revisor, blev valgt. 
 

7. Fastsættelse af kontingent 
a. Samme som sidste foreningsår: Almindeligt kontingent fastlagt til     

kr. 400, studerende kr. 140, pensionister og arbejdsløse kr. 150. 
b. Der forelå ikke udkast til budget for foreningsåret 2010.  

  
8. Evt. 

 
 
15:50 - Overrækkelse af Kafkatten 
 
Årets modtager af RPF’s Kafkat var Pension Skejby ved forstander Hans Jørgen 
Tholstrup, der kåredes ved tale af formand Bjørn Elmquist.  
Pensionen modtog prisen for sin mangeårige og dokumenteret virksomme model med 
en blanding af beboere med straffet og ikke-straffet baggrund. 
 
16:00 - Oplæg og debat 
 
Der blev afholdt oplæg ved forstander Hans Jørgen Tholstrup, videnskabelig 
asssistent Linda Kjær Minke og MF for Det radikale Venstre Lone Dybkjær. 
 
Ud over foreningens medlemmer, var ansatte og beboere på pensionen og 
offentligheden inviteret til at overvære Kafkatoverrækkelsen og oplæggene, og alle 
var efterfølgende velkomne til at stille spørgsmål og debattere med oplægsholderne.
  
17:30 - Rundvisning på pensionen 
 
De af de fremmødte, der udviste interesse herfor, blev vist rundt på Pension Skejby af 
henholdsvis en ansat og en beboer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   /Emil M. Jelstrup, 29.3.10 


