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Referat af 1. del af ordinært delegeretmøde 2020  

afholdt den 22. august 2020 
 

 

 

 

Indledning: 

 

På mødet blev en del punkter udsat til et senere møde, hvor det er muligt at tage den politiske 

debat. Nærværende referat er derfor kun referat af første del af det ordinære delegeretmøde for 

2020. 

 

 

1. Velkomst v/ SIK’s formand Jan Salling 

Jan Salling bød velkommen til årets delegeretmøde. 

 

2. Formalia 

a) Valg af 3 dirigenter  

Forsamlingen valgte 2 dirigenter. Det var Pia Gjellerup og Jan Ankler. 

 

Dirigenterne takkede for valget og overtog ledelsen af mødet. Dirigenterne konstaterede, 

at mødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt. Dirigenterne orienterede om det 

fremsatte forslag vedrørende gennemførelsen af repræsentantskabsmødet. Forslaget ville 

komme til behandling senere på dagsordenen. 

 

b) Valg af 2 referenter 

Lasse Ryberg og Mads Pedersen fra hhv. 7. og 8. kreds blev valgt. 

 

c) Godkendelse af forretningsorden 

Forretningsorden blev godkendt, dog med den ændring i forhold til den udsendte 

forretningsorden, at der kun er to dirigenter på mødet. 

 

d) Godkendelse af dagsorden  

Dirigenterne konstaterede, at den udsendte dagsorden var i overensstemmelse med 

vedtægtens krav. 

Til dagsorden har FU stillet følgende procedureforslag:  

 

a) Udskydelse af pkt. 3 - 10 til en senere behandling  

b) Mandat til FU til at fastlægge tidspunkt for fortsættelse af mødet 

c) Vedtagelse af dispensation for tidspunktet for afholdelse af ordinært 

delegeretmøde i 2021, så det blot fastlægges til 1. halvår 2021 (skal vedtages med 

2/3 flertal, da der er tale om en justering af vedtægterne for dette ene år) 
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Forsamlingen godkendte behandlingen af procedureforslaget, som nu vil indgå som nyt 

punkt 3 på dagsordenen.  

 

e) Valg af stemmeudvalg med formand og 9 stemmetællere.  

Punket blev udskudt til senere behandling efter forslag fra dirigenterne. 

 

f) Optælling af stemmeberettigede delegerede 

Punket blev udskudt til senere behandling efter forslag fra dirigenterne. 

 

3. Behandling af FU’s procedureforslag 

a) Udskydelse af pkt. 3 - 10 til en senere behandling  

Det drejer sig om følgende punkter: 

• Bestyrelsens beretning v/ SIK’s formand Jan Salling 

• Regnskab v/ kasserer Arnel Saljic 

• Landspolitisk orientering   

• En hilsen fra DSU 

• TEMADEBAT: DET GODE BØRNELIV 

• Kommunalpolitisk orientering v/ overborgmester Frank Jensen 

• KV21-WORKSHOP: VALGPROGRAM OG VISIONER 

• Indkomne forslag 

 

Forsamlingen godkendte at udskyde punkterne 3-10 til senere behandling.  

 

b) Mandat til FU til at fastlægge tidspunkt for fortsættelse af mødet. 

FU fik mandat til at fastlægge en dato for fortsættelsen af mødet. 

 

c) Vedtagelse af dispensation for tidspunktet for afholdelse af ordinært delegeretmøde i 

2021, så det blot fastlægges til 1. halvår 2021 (skal vedtages med 2/3 flertal, da der er tale 

om en justering af vedtægterne for dette ene år) 

Dispensation blev givet af forsamlingen med mere end 2/3 flertal. 

 

4. Valg af spidskandidat (Overborgmesterkandidat) 

Der forelå udelukkende forslag om at opstille Frank Jensen. 

Dirigenten konstaterede, at Frank Jensen hermed var valgt som spidskandidat. 

Frank Jensen takkede for valget. 

 

5. Valg af medlemmer til SIK’s forretningsudvalg  

a) Kasserer:  

Arnel Saljic blev genvalgt 
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b) Næstformand:   

Ann Urbrand blev genvalgt 

 

c) Forretningsudvalgsmedlem:  

Carlo Søndergaard blev valgt 

 

d) 2. revisor: 

Anna Maria Jensen blev genvalgt 

 

2. revisorsuppleant: 

Erik Vinding blev genvalgt 

 

6. Eventuelt 

Punktet vil også være på det fortsættende møde. 

Der var intet til eventuelt. 

 

7. Afslutning v/ Jan Salling 

Jan takkede dirigenterne for at lede mødet. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________   _________________ 

Pia Gjellerup   Jan Ankler 

Dirigent    Dirigent 


