GENERALFORSAMLING 2017
Til medlemmer af REN ENERGIOPLYSNING (REO). Den 11.02.2017
2016 har været et rigtig godt år for REO. I april bragte DR en 2½ time lang Temalørdag i bedste sendetid
der alt overvejende var positiv overfor atomkraft. Her indgik dokumentarfilmen ”Pandoras Promise” som
REO i over 2 år havde kæmpet for at få på sendefladen. Efter høringen på Christiansborg i november 2015,
tog MF Villum Christensen fra Liberal Alliance spørgsmålet op om at sidestille forskning i Thorium atomkraft
med anden forskning i energiteknologi. Det skete i maj 2016 og var første gang i 30 år at Folketinget
behandlede atomkraft. Forinden havde REO gennemført en professionel meningsmåling hvoraf det
fremgik, at flere danskere er for forskning i atomkraft end imod. Forslaget fik kun støtte fra De
Konservative. Ikke desto mindre kom spørgsmålet om Thorium med i regeringsgrundlaget i november 2016
for den nye V-K-LA regering, hvor det fremgår at man vil rydde barrierer for forskning i thorium af vejen.
Endelig lancerede REO en ny plakat med et motiv med en grøn atomkerne og elektron orbitaler der former
et hjerte og teksten: ”Atomkraft – CO2 fri energi”. Dette slogan valgte vi, fordi det fremgik af førnævnte
meningsmåling, at over halvdelen af danskere ikke ved, at atomkraft er ligeså CO2 fri som solceller og
vindmøller. Plakaten blev trykt i 4.000 eksemplarer, hvoraf de fleste er delt ud og hængt op takket være 2530 aktive REO-medlemmer der meldte sig til opgaven. Dette, mener jeg, er det vigtigste for at opnå et REO i
fremgang: At så mange som muligt af vore medlemmer er aktive og villige til at fremføre vores sag: Vi skal
have Atomkraft ”på tapetet” i Danmark – det skal være noget der tales om.
Der indkaldes hermed til afholdelse af ordinær generalforsamling i REO lørdag den 18. marts kl. 12.30.
Generalforsamlingen afholdes på Porcelænstorvet 4, 2500 Valby. Vi skal være i multisalen.

Deltagelse kræver, at man har betalt sit REO kontingent for 2017.

Dagsordenen har følgende indhold:
1. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
3. Medlemskontingent for det kommende kalenderår fastsættes
4. Hvert andet år valg af formand, som tillige skal være medlem af bestyrelsen
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Evt.
Dirigent ved mødet er Leif Hansen, medlem af REO.
Ad. 3. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: Enkeltpersoner kr. 300,00, Ægtepar kr. 400,00, Studerende
kr. 50,00 og Firmakontingent kr. 750,00.
Ad. 4. Formanden, Thomas Grønlund Nielsen, foreslås genvalgt for en to-års periode.
Ad. 5. Peter Schoubye og Jens Colding har ønsket at udtræde af bestyrelsen. På valg er: Holger Skjerning og
Morten Høeg.
Desuden foreslår bestyrelsen valg af to nye unge bestyrelsesmedlemmer: Simone Basse og Alexander
Mekni. Begge har rig erfaring med organisationsarbejde, i hhv. Venstres Ungdom og Ungdommens
Naturvidenskabelige Forening.
Ad. 6. Vores revisor, Vagn Henriksen, har ønsket at stoppe.
Vi foreslår valg af statsautoriseret revisor Svend Blankholm til ny revisor.
Klokken 11.30 er der frokost, hvor REO’s medlemmer er velkomne. Foreningen betaler frokosten, men det
kræves, at der senest mandag den 13. marts sker tilmelding til Rebecca Lohfert Boas på tlf. 26604240 eller
ginlohfert@gmail.com
Kl. 13.30 – afholdes et åbent møde med foredrag, hvortil der udsendes separat indkaldelse.

