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Stemningsbilleder generalforsamling 2017
 Referat fra generalforsamlingen den 10. februar
 Årsplan 2017
 Møde med Ole Nors den 26. april
 maj i Gryden
 Garagesalg, den 13.-14. maj
Mail-adresse

Hvis du gerne vil være hurtigt opdateret på hvad der sker lokalt,
så send din e-mailadresse til hh6700@gmail.com, så sørger vi for
at du opdateret om det lokale arbejde (det sparer tid og også
portopenge).
Du kan også følge med på vores ny opbyggede hjemmeside.
www.viviludaf.eu

Referat fra generalforsamlingen i
Folkebevægelsen mod EU fredag
den 10. feb. 2017.
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Valg af dirigent og referent
3. Beretninger
A: formandens beretning
B: kassererens beretning
4. Fremtidigt arbejde
5. Fastsættelse af lokalkontingent
6. Indkomne forslag
7. Fastsættelse af bestyrelsens
størrelse samt valg af denne
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt
ad 1. Hans bød velkommen til generalforsamlingen 2017
ad 2. Dirigent John Littau og referent Allan Kloster som blev godkendt.
John konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og der var
17 deltagere.
ad 3a. Siden sidste generalforsamling
2016 skulle englænderne stemme om
Brexit, så alle var spændte på udfaldet. Det blev heldigvis et NEJ så de
kan gå i gang med udmeldelsen af EU.
I 2015 stemte vi om Retsforbeholdet, hvilket heldigvis også gav et
NEJ.
Der var landsmøde i marts, hvor man
vedtog at samle underskrifter ind for
en afstemning om Daxit. I 2016 har vi
holdt 2 garagesalg hos Hans, hvilket
er gået over al forventning (sidste
salg gav ca. 7000,-kr). Så nu er der
penge til aktiviteter i 2017. 1. maj
møde i Gryden gik fint med salg af
diverse samt kaffe og kage. Grund-

lovsmødet i Strandbyparken var også
en succes med taler af Karen Sunds
og Preben Kristensen. Den første lørdag i september var der igen foreningernes dag, hvor vi delte materialer
ud og fik en god snak med folk.
Vi havde også offentligt møde på restaurant Jerne med oplæg af Karen
Sunds og Lave Knud Broch som kunne
fortælle om en spændende deltagelse
i afstemningen om Brexit hos englænderne.
Hans gjorde opmærksom på at EU
også er en toldunion, hvilket ikke
mange skænker en tanke. Vi har kun
fået 4-5 nye medlemmer i 2016, som
ikke er godt nok.
Ad 3b. Anna Skåning fremlagde regnskabet 2016 som blev godkendt. Der
er ca. 21.000,-kr i kassen. Derefter
stor debat om hvordan og hvornår vi
skal bruge pengene. Flertallet mente
vi skal bruge pengene løbende til
kampagner og ikke gemme dem til afstemninger.
Ad 4. Igen stor debat om alternativer
til EU. Vi diskuterede: Kan vi klare os
udenfor EU økonomisk? Svar: Der
kan laves handelsaftaler med EUlande, Norden og globalt. Vi vil også
ud af EU for at selv kan bestemme
over vores Finanslov og Arbejdsmarkedslov. Så der er masse af alternativer til EU. Årsplanen for aktiviteter
blev vedtaget.
ad 5. Lokalkontingentet blev igen
fastsat til 50,-kr. (frivilligt bidrag).
Ad 6. ”Forslag til udtalelse” blev vedtaget. Se efter referat
Ad 7. Bestyrelsen er fortsat på 9
medlemmer. Alle blev genvalgt undta-

gen Anna Skåning som trådte ud og
Lene Mikkelsen kom ind i bestyrelsen.
Ad 8. Per Benny fortsætter som revisor og suppleant Jytte Schultz fortsætter også.
Ad 9 Hans takkede for det gode møde og der blev gjort klar til spisning
Referent: Allan Kloster
Udtalelse vedtaget på Folkebevægelsen mod EU Esbjerg komitéens
generalforsamling 10. februar 2017
Følg briterne ud af EU
Det bliver tydeligere og tydeligere,
at EU ikke kan løse de problemer
som hober sig op i EU, og flere og
flere indser, at EU ikke er en løsning på problemerne, men selv er
årsag til mange af dem.
Når befolkningerne spørges, om EU
skal have mere magt, så stemmer
de nej. Danmark stemte nej til at
fjerne Retsundtagelsen i 2015, briterne stemte med deres Brexit i
2016 nej til EU.
Flere og flere kan se, at EU's indre marked ikke kun er et gode,
som vi ellers igen og igen hører fra
magthaverne og EU-eliten. EU's
indre marked med sine såkaldte fire friheder, kapitalens, tjenesteydelsernes, varernes og arbejdskraftens fri bevægelighed, har også udviklet en femte frihed, nemlig
den grænseløse kriminalitets fri
bevægelighed. EU's såkaldte friheder er ikke til gavn for alle.

Rundt om i EU ser den brede befolkning, at deres rettigheder og
velfærd undergraves af disse ”friheder”, og protestene vokser sig
større og bredere.
Det har naturligvis skabt bekymring
i Bryssel og senest har briternes
Brexit har sendt chokbølger igennem systemet.
Med Brexit ser verden anderledes
ud. Det viser at det er muligt at
bryde med EU og det er en mulighed vi ikke må lade gå fra os.
I Folkebevægelsen mod EU ser vi
ikke en udmeldelse af EU som en
trussel, tværtimod. En udmeldelse
af EU er retten til selvbestemmelse
og en mulighed for at lave aftaler
med resten af verden og naturligvis
også med det resterende EU uden
EU's snærende regler.
Derfor vil Folkebevægelsen mod EU
invitere alle interesserede til at
diskutere de mange muligheder der
er udenfor EU, som f.eks. Nordisk
samarbejde, EFTA, OECD o.s.v.
Vi håber at rigtig mange vil deltage
i den diskussion.
Tiden er inde til at indse, at EU er
en fejlkonstruktion, der ikke kan
repareres.
Deltag i diskussionen om et Danmark udenfor EU og gør noget med
din EU-modstand.

Danmark ud af EU
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John Littau
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Preben Kristensen
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