
Regionsbestyrelsen indkalder hermed til 

Ordinært repræsentantskabsmøde 2022 
Onsdag den 4. maj 2022 kl. 17:00 – 21:00 

Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, 4100 Ringsted

Formand og statsminister Mette Frederiksen deltager i mødet fra kl. 17.15 til 17.45

Tilmelding senest den 20. april til Søren Andersen på mail: andersen_soeren@hotmail.com
´
Kredsformændene videresender til kredsens delegerede og til partiformændene i egen kreds, som 
videresender til partiforeningernes delegerede. 
DSU har ifølge vedtægterne 5 delegerede

Dagsorden:
       

1. Velkomst v/regionsbestyrelsens formand Ida Marker                      

2. Valg af referent, stemmetællere og dirigent v/Ida Marker

3. Godkendelse af dagsorden 

4. Politisk orientering ved statsminister Mette frederiksen

5. Beretning fra formanden for regionsbestyrelsen v/Ida Marker

6. Beretning fra hovedbestyrelsen 

7. Beretning fra regionsrådsgruppen v/Heino Knudsen

8. Beretning Europaparlamentet v/Marianne Vind

9. Indlæg fra regionens DSU-formand v/

10. Konstatering af antal fremmødte delegerede 
     

11. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2021 – v/Søren E. Andersen
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a. Fremlæggelse af budget. 
b. Aktivitetsplan 2021

    
12. Fastsættelse af kontingent 

13. Indkomne forslag

14. Tilretning af standardvedtægter

15. Ordinære valg til Forretningsudvalget (FU) for 2 år
a. Kasserer ( Søren Elvin Andersen er på valg – modtager genvalg)
b. Næstformand. (Michael Esmann er på valg - modtager ikke genvalg)
c. Bestyrelsesmedlem (Kristian Laugesen er på valg – modtager genvalg)

16. Ordinært valg til Hovedbestyrelsen - indstillinger jvn f. tillæg til vedtægterne: 
a. 2 HB-medlemmer 

Erik Just Pedersen er på valg (indstilles til genvalg af Slagelse, Kalundborg-Odsherred, 
Ringsted-Sorø og Holbæk)
Jan Hjort er på valg (indstilling af Køge-Lejre, Roskilde, Greve-Solrød og Faxe-Stevns)

17. 3 HB-suppleanter for 1 år - Indstilles som personlige suppleanter 
a. Jane Falster er på valg (indstillling af Lolland, Guldborgsund, Vordingborg og Næstved) 
b. Debbie Sørensen er på valg (indstilles til genvalg af Slagelse, Kalundborg-Odsherred, Ringsted-

Sorø og Holbæk)
c. Nicolai Bertram Kristensen er på valg (indstillling af Køge-Lejre, Roskilde, Greve-Solrød og Faxe-

Stevns)

18. Øvrige valg
a. Valg af 1 revisor (Per Nielsen fra Køge er på valg – modtager genvalg) 
b. Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år. Martin Pedersen (Guldborgsund) - modtager ikke genvalg 

og Arne Jacobsen (Næstved) er på valg 

19. Evt

Noter 
Tilmelding – senest den 20. april – også for tilhørere med taleret uden stemmeret. Tilmelding fra hver kreds 
samlet til Søren Andersen mail: andersen_soeren@hotmail.com
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