
Referat af Generalforsamlin g22. August 2O2O kl.  11 i  foreningen Ren Energi Oplysning

Dagsorden

!. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forl@bne 6r

Z. Fremleggelse af det reviderede irsregnskab t i l  godkendelse

3. Medlemskontingent for det kommende kalenderir fastsettes

4. Hvert andet 5r valg af formand, som t i l l ige skal vare medlem af bestyrelsen

5. Valg af medlemmer t i l  bestyrelsen

6. Valg af revisor

7. Forslag t i l  at passagen "REO er ikke imod vind..." under MVV pi hjemmesiden udgir

8. Forslag t i l  vedtegtsendringer

9. Evt.

Di r igent :  Mikael  Schroder

Referent: Rebecca Lohfert Boas

Kasserer: Kian Conteh

Formand:  Thomas Gronlund Nie lsen

M6det indledes efter dir igent MS konstaterer at indkaldelse og formali teter er rett idige og i  orden.

Ad j .)  Formanden TGN indleder en beretning om bestyrelsens virke det seneste 6r. Her pointeres den nye

vision:,,Vi skal ned i  6lenhOjde med folket". Bestyrelsen arrangerer Stand Up For Nuclear l igesom sidste 6r,

denne gang i  samarbejde med den nye forening Atomkraft Ja Tak, under ledelse af Theis Palm, den 13'

september. Sidste 6rs Stand Up For Nuclear var en kampe succes. Der berettes et muligt gennembrud med

bogprojektet, som bl iver udarbejdet sammen med et forlag, nermere info folger. Formanden forklarer at

der som alt id afholdes bestyrelsesm eder de obl igatoriske gange om 5ret, men at der skabes meget arbejde

i Aktivitetsudvalget, som m@des hver !4. dag, med fokus pd at skabe aktiviteter i foreningen. Der

planlegges fortsat meetu Ps.

Herefter los snak og sporgsmil om antal medlemmer, Kassereren KC beretter at vi  har f6et 14 nye

medlemmer.

Ad 2) Revisoren har godkendt regnskabet. Regnskabet gennemg6s, der er overskud. Dir igenten foreslar at

regnskabet neste 6r sendes ud med indkaldelsen t i l  GF. Kassereren pdpeger at der ikke er kutyme for dette

i en pol i t isk organisation, men udelukker ikke at det kan lade sig EQre.

Ad 3) Uendret kontingent vedtages.



Ad 4) Formanden st6r ikke pi valg i  6r.

Ad 5) Bestyrelsesmedlemmer Rebecca Lohfert Boas, Bi l l  Ebbesen og Kian Conteh st ir  p6 genvalg, de bl iver

al le genvalgt.

Ad 6) Revisoren forbl iver.

Ad 7) Formanden indleder forslaget med en kort presentation af MVV'erne, der blev vedtaget ved GF

zOLg. En kort diskussion forlOber om formuleringens signalverdi.  Forslaget vedtages.

Ad 8)

Vedtegtsendring nr. L

Formanden indleder med at berette at navnet "REO" ikke har nogen gennemslagskraft.  RLB beretter at

navnet giver et benspend for det internationale samarbejde i fm. SUFN.

Der rejses forslag om at forkortelsen udelades p6 sigt

Der rejses forslag om at navnet endres t i l  REO-Atomkraft i  Danmark

Der rejses forslag om at navnet fortolkes som Atomkraft i Dag

Nestformanden indleder en tale, hvori han rede g\r for at formanden har besluttet (bestyrelsen har stemt

om, red.) at en art ikel af hans forfatterskab f jernes fra hjemmesiden. Dette mener han er et udtryk for

ensretning og i  fald af at formanden (bestyrelsen, red.) ikke eftergiver denne beslutning vi l  han (oe 5

fuldmagter, red.) stemme imod navne€ndringen. Han opfordrer salen t i l  at g4re det samme.

Dette adresseres i  en lengere diskussion om den pigeldende art ikel,  rettelse fra formanden om hvorvidt

det var bestyrelsen, der nedstemte art iklen og ikke formanden selv, der tog beslutningen og om hvorvidt

navnet er et udtryk for ensretning. Der st i l les forslag om at eftergive art iklen, imod at navneforslaget

vedtages. Dette afvises af bestyrelsen.

Der stemmes om forslaget. Da der forekommer nogen uklarhed over hvordan stemmerne optel les j f .

vedtegternes 5l-6, foresl is det af Referenten at der omstemmes. Dette skaber en del postyr og protester

og der bliver derfor ikke omstemt. 57% stemmer for - forslaget vedtages ikke.

NOTE: lvedtegternes 516: "Beslutninger om endringer i foreningens vedtegter kan kun vedtages med2/3

majori tet af de p6 generalforsamlingen representerede stemmer. (. . .)" Dette fortolkes som 2/3 majori tet af

ALLE stemmer, inklusive blanke.

Vedtegtsendring nr.2:63,6% stemmer for - vedtages ikke.

Vedtegtsendring nr. 3: 95,5% stemmer for - vedtages.

Vedtagtsendring nr. 4:93% stemmer for - vedtages.



Vedtagtsendring nr. 5: 95% stemmer for - vedtages.

vedtegtsendring nr. 6: 45% stemmer for - vedtages ikke.

Vedtegtsendring nr.7: 43,2% stemmer for - vedtages ikke.

Vedtegtsendring nr. 8: 54,5% stemmer for - vedtages ikke.

Vedtagtsendring nr. 9: 93% stemmer for - vedtages.

Ad e)

Der opfordres til at medlemmer i den hOje alder overvejer at testamentere en del af deres arv til REO.

Debat igen om biobrendseljf. Nestformandens omtalte artikel og dennes relevans til navneendring.

Der stilles forslag om urafstemning vedr. navneendringer.

Der adsp6rges om der er mulighed for at stille op til bestyrelsen. Bestyrelsen beklager at salen ikke er

blevet adspurgt ved punkt 5 og opfordrer alle, der Onsker at stille op til at kontakte bestyrelsen.

Modet heves.
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