PRO T O KO L a f 5 . s ep te mb e r 2 00 9
ov er fo r h a nd l i ng e rn e v e d
Ju n i Be v æ ge l s en s ek st r ao r di n æ r e l a nd s mø de
Under dagsordens punkt 2 fremførte en række fremmødte synspunkter om JuniBevægelsen,
som ikke var direkte relateret til beslutningen om opløsning. Disse synspunkter er
sammenfattet i dette dokument, således som referenten opfattede dem.
12.10

Hanne Dahl
Aars
Hanne fortalte, at hun havde fået meget af sin menneskelige udvikling i
JuniBevægelsen. Medlemmerne er nogle af de få danskere, som både har læst og
forstået EU’s traktater. Hanne gennemgik herefter vigtige punkter i JuniBevægelsens
historie og politiske udvikling. Hun bemærkede, at JuniBevægelsen ved det
overståede valg var en konkret trussel mod Socialdemokraterne, Socialistisk
Folkeparti og Det Radikale Venstre. Kampen mod markedsgørelsen har været
driftkraften i bevægelsen. Alle i bevægelsen gjorde i valgkampen, hvad de kunne.
Hanne oplyste, at hun ikke har nogen personlige politiske planer eller ambitioner.

12.23

SANG

12.27

Mogens Brøchner-Nielsen
Beder

Forsamlingen sang Regnvejrsdag i November

Danske Folkeparti har ført JuniBevægelsens politik og haft held til at få en masse af
JuniBevægelsens stemmer.
12.28

Lissie Thording
Odense
Lissie kritiserede, at Keld Albrechtsen på valgaftenen i partilederrunden for åben
skærm lagde JuniBevægelsen i graven ved at sige, at bevægelsen ville blive nedlagt.
Hun mente, at der kunne have været fordele ved at fortsætte JuniBevægelsen. Hun
kritiserede ledelsen. Hun kritiserede rygter om interne stridigheder i ledelsen. Hun
kritiserede manglende åbenhed i ledelsen og bevægelsen.

12.34

Keld Albrechtsen
Århus V
Keld svarede på Lissies kritik. Ledelsen var enig om, at holde problemerne internt,
da dette tjente JuniBevægelsen bedst. Keld redegjorde for forløbet på valgdagen.
Forløbet var resultatet af en drøftelse, som Forretningsudvalget havde ført på
valgdagen, da resultatet stod klart. Det ville have været håbløst at stå med en tom
plads i partilederrunden. Keld ville gerne repræsentere JuniBevægelsen i
partilederrunden, men han ville kun gøre det, hvis han måtte sige, hvad han ville og
mente.
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12.40

Peter Mikkelsen
Rødovre
Peter præsenterede sig og oplyse, at han sidder i Rødovre Kommunalbestyrelse for
Enhedslisten. Han var enig i forslaget om opløsning af JuniBevægelsen. Han bragte
besked fra Søren Søndergaard om, at folk fra JuniBevægelsen var velkomne i
Folkebevægelsen mod EU.

12.44

Keld Albrechtsen
Århus V
Keld oplyste, at foreningen Demokrati i Europa fortsætter. Tidsskriftet Notat
fortsætter også. Keld læste en besked op, som Søren Søndergaard havde sendt til
JuniBevægelsen. Det fremgik, at Folkebevægelsen mod EU var ked af, at
JuniBevægelsen ikke havde opnået genvalg til Europa-Parlamentet.

12.45

Ulla Sandbæk
Frederiksberg
Ulla sagde, at de forsamlede skulle rose sig selv. Det var værd at fortsætte
JuniBevægelsen. Det er vigtigt at komme i Folketinget. Man kunne videreføre
JuniBevægelsen på en eller anden måde? Kan det lade sig gøre?

12.53

Keld Albrechtsen
Århus V
Keld oplyste, at der ikke er nogen penge til ansatte.

12.55

Aase Bak-Nielsen
Roskilde
Asse sagde, at hovedkravet har været, at EU skulle erstattes af noget andet, som
var demokratisk. Græsrodsarbejdet har i de senere år været meget nedtonet,
selvom det var det vigtigste. JuniBevægelsen er unionsmodstandere.

13.04

Jens Kimby
Haderslev
Jens fremførte en hilsen fra Niels I. Meyer, som desværre var forhindret i at deltage.
Jens sagde herefter, at liberalismen skal bekæmpes. Løsningen er det humane
ligevægtssamfund.

13.10

Lissie Thording
Odense NV
Lissie sagde, at valgresultatet vel ikke var en overraskelse. Det var flot at erkende
nederlaget. Et nyt parti kan ødelægge chancerne for, at Det Radikale Venste og
Enhedslisten klarer spærregrænsen ved næste folketingsvalg.

Side 2 af 6

13.12

Finn Teilmann
Assens
Finn påpegede, at Hanne Dahl fik flotte personlige stemmetal. Han spurgte, hvorfor
der ikke var blevet holdt et halvårligt medlemsmøde. Han fremførte herefter en
generel kritik af ledelsen.

13.20

Keld Albrechtsen
Århus V
Keld svarede Finn Teilmann, at landsledelsen ikke vil kommentere eller drøfte sin
embedsførelse.

13.21

Finn Teilmann
Assens
Finn spurgte, hvad forholdet er mellem forretningsudvalget og landsledelsen?

13.21

Keld Albrechtsen
Århus V
Keld svarede, at landsledelsen heller ikke kommenterer det forhold.

13.21

Hanne Dahl
Aars
Hanne fortalte, at forretningsudvalget ikke havde drøftet, hvad de skulle gøre, hvis
JuniBevægelsen tabte valget. Keld Albrechtsen var den rette til at repræsentere
JuniBevægelsen i partilederrunden, så det ikke kom til at handle om Hanne og
hendes person.

13.30

Lars Peter Jensen
Vanløse
Lars Peter udtrykte i stærke vendinger kritik af Keld Albrechtsens udmelding på
valgaftenen.
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13.33

Jens-Peter Bonde
Bruxelles, Belgien
Jens-Peter udtrykte stor tak til Hanne Dahl. Der har været en løbende politisk
udvikling. Denne udvikling vil ramme Folkebevægelsen mod EU ved næste valg. Vi
kan ikke indsamle 80.000 underskrifter. Jens Peter samarbejder med både Søren
Søndergaard
og
Morten
Messerschmidt.
Der
skal
faktisk
være
to
modstandsbevægelser. En bevægelse til højre for midten og en bevægelse til
venstre for midten. Man bliver nødt til at sidde i Folketinget, hvis man som
parti/bevægelse vil ind i Europa-Parlamentet. Foreningen Demokrati i Europa (DEO)
er en god forening. JuniBevægelsens medlemmer bør melde sig ind i DEO. JensPeter er uenig med Ulla Sandbæk. Irland kan godt stemme imod Lissabontraktaten.
Der skal dog et mirakel til. Det sidste ord om Lissabontraktaten er ikke sagt.

13.51

Finn Ellegaard
Auning
Finn gennemgik JuniBevægelsens regnskab. Der er et underskud som betyder, at de
tre sidste kreditorer kan ende med at få en mindre procentdel af deres
tilgodehavender.

14.03

Keld Albrechtsen
Århus V
Keld fremsatte ønske om at forretningsudvalget skulle bemyndiges til at afvikle
JuniBevægelsens økonomi. Forretningsudvalget består af Gunnar Jørgensen, Hanne
Dahl og Keld Albrechtsen. Ingen gjorde indsigelse.

14.07

Birgit Brøchner-Nielsen
Beder
Birgit oplyste, at der var mindst 50.000 kr. i overskud i Århusafdelingen.

14.08

FROKOST

14.49

SANG

14.53

Finn Ellegaard
Auning

Forsamlingen sang Noget om helte

Finn orienterede om tidsskriftet Notat og om foreningen Demokrati i Europa.
15.02

Rasmus Paludan
København NV
Rasmus spurgte til brug for referatet, om nogen havde udtalt sig imod forslaget om
opløsning.
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15.03

Ulla Sandbæk
Frederiksberg
Ulla sagde, at hun var den eneste, der havde udtalt sig for en fortsættelse. Da der
ikke var andre, der havde støttet dette, så ønskede hun at frafalde det synspunkt.

15.05

Mogens Brøchner-Nielsen
Beder
Mognes udtalte, at DEO (Demokrati i Europa) er en god forening, som er værd at
støtte.

15.06

Finn Teilmann
Assens
Finn spurgte, hvad der skulle ske med bevægelsens medlemsregister.

15.07

Keld Albrechtsen
Århus V
Keld oplyste, at JuniBevægelsens medlemmer vil blive orienteret om opløsningen
ved udsendelse af brev, som foreningen Demokrati i Europa betaler. Derefter bliver
medlemsregisteret destrueret.

15.08

Jens-Peter Bonde
Bruxelles, Belgien
Jens Peter udtalte, at det var hans opfattelse, at JuniBevægelsen gerne må ringe til
bevægelsens medlemmer og oplyse om foreningen Demokrati i Europa.
Forsamlingen nikkede bifaldende til det synspunkt.

15.15

Lissie Thording
Odense NV
Lisse delte sine tanker om, hvad medlemmerne af JuniBevægelsen kunne gøre efter
bevægelsens opløsning for at fortsætte deres ideelle arbejde.

15.19

Åse Bak-Nielsen
Roskilde
Åse spurgte, hvad der skulle ske med JuniBevægelsens dokumenter og effekter.

15.20

Sophus Boas
Aabenraa
Sophus udtalte, at begravelsen af JuniBevægelsen i lighed med en begravelse af et
menneske, var anledning til at sige farvel, men også anledning til at vende blikket
fremad og se, hvad livet ellers kan bringe.
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15.20

Hanne Dahl
Aars
Hanne oplyse, at JuniBevægelsens arkiver vil blive bevaret.

15.23

Jens-Peter Bonde
Bruxelles, Belgien
Jens Peter oplyste, at JuniBevægelsens hjemmeside vil blive bevaret for eftertiden.

15.27

Keld Albrecthsen
Århus V
Keld bemærkede, at ingen længere ønskede ordet. Forhandlingerne blev derfor
afsluttet. Afstemning blev indledt. Resultatet fremgår af referatet.

Således opfattet af
Rasmus Paludan
Referent
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