Generalforsamling SF-BORNHOLM 14. marts 2013
på Hotel Østerlars
Generalforsamlingen var p.g.a. snestorm udsat fra d. 19. februar 2013.
Formanden bød velkommen.
Pkt. 1: Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår Birgitte K Pedersen.

Valgt

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og foreslog en præsentationsrunde.
Pkt. 2: Valg af referent.
Bestyrelsen foreslår Leif Olsen.

Valgt

Pkt. 3: Valg af stemmetællere.
Bestyrelsen foreslår Michael A og Peter J.

Valgt

Pkt. 4: Bestyrelsens beretning – herunder beretninger fra øvrige organer
Bestyrelsens beretning. Formanden forelagde den skriftlige beretning og knyttede nogle
kommentarer hertil, dels om den øgede synlighed og dels om nogle arrangementer. Han
nævnte især mødet omkring Region Hovedstaden samt mødet med de 2
formandskandidater. Derudover fremhævede formanden det gode samarbejde i bestyrelsen
og i partiforeningen som helhed.
Kb-gruppens beretning.Gruppeformanden forelagde den skriftlige beretning og
fremhævede derudover gruppens tilfredsstillende indflydelse i kommunalbestyrelsen samt
den entydige satsning på troværdighed frem for ’overbud’.
Beretning fra LandsLedelsen. Poul henviste generelt til den skriftlige beretning og kom
med nogle yderligere oplysninger og vurderinger omkring regeringsarbejdet. Der er i LL
opbakning til regeringsdeltagelsen, da alternativet er værre. Der er forkerte beslutninger og
forslag på en del områder, men afgørende er, at SF nu i større udstrækning kan sikre nogle
sociale og beskæftigelsesmæssige tiltag.
Debat om LL-beretningen.
*Michael udtrykte stærk betænkelighed ved nogle af reformtiltagene, som peger i den
forkerte retning.
*Lars udtrykte sig kritisk i samme retning, fordi regeringens retning nogle gange er
decideret forkert.
*Leif fremhævede vigtigheden af, at SF nu faktisk får vist, at det gør en forskel, at man er
med i regeringen. Det kneb det med tidligere.
*Birgitte nævnte, at formandsvalget har betydet noget for politikudviklingen i partiet, som
det fx ses ved nedsættelsen af partiudvalg.
*Dorthe nævnte, at som den landspolitiske situation ser ud her og nu, så bliver den
lokalpolitiske indsats endnu vigtigere.
Beretning fra Region Hovedstaden. Lars fremhævede, at der primært er tale om en
organisatorisk beretning fra bestyrelsen for SF i Region Hovedstaden, men han fortalte
også lidt om de problemer, der har været med samarbejdet i Regionsrådsgruppen og
mellem gruppen og bestyrelsen/forretningsudvalget.
Beretningerne blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 5: Regnskab.
Kassereren forelagde det reviderede regnskab. Der var en fejl i det udsendte, da der under
indtægter var en post ”Tilskud fra Christiansborg”; rettelig skulle have stået ”Tilskud fra SF
Region Hovedstaden”.
Driftsresultatet var på kr. 12.204,30, og partiforeningens beholdning ultimo 2012 udgjorde
kr. 93.284,78.
Det reviderede regnskab blev enstemmigt vedtaget.
Pkt. 6: Budget.
Kassereren forelagde det udsendte budget med et skønnet underskud på kr. 10.650.
Underskuddet skyldes primært, at der afsættes kr. 17.000 til KV13.
Det blev nævnt, at man fremadrettet må forvente, at der bliver opkrævet kontingent til SF
Region Hovedstaden.
Debatten medførte forslag om at afsætte flere penge til arrangementer og til at støtte
SFU-aktiviteter.
Budgettet blev taget til efterretning med en bemærkning om, at generalforsamlingen
støtter, hvis bestyrelsen skønner det hensigtsmæssigt at afsætte flere penge til diverse
aktiviteter.
Pkt. 7: Kontingent.
Kassereren foreslår uændret kontingent.

Vedtaget

Pkt. 8: Indkomne forslag:
Kommunalpolitisk udtalelse. Det udsendte forslag blev diskuteret, og der blev foretaget
nogle redaktionelle rettelser og opstramninger ligesom der fremkom et ændringsforslag om
at styrke betydningen af natur og miljø.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget med de indarbejdede ændringsforslag.
Landspolitisk udtalelse. Det var stor tilfredshed med det udsendte forslag.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget med enkelte redaktionelle ændringer.
Formanden foranlediger de vedtagne udtalelser fremsendt til medierne.
Pkt. 9: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Lise og Mogens var villige til genvalg
Pkt. 10: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.
Dorthe og Peter blev foreslåede

Valgt.
Valgt

Pkt. 11: Valg af revisor for 1 år.
Birgitte C var villig til genvalg

Valgt

Pkt. 12: Valg af revisorsuppleant for 1 år.
Michael blev foreslået

Valgt

Pkt. 14: Kandidater til KV 2013
Referenten bemærkede, at dagsordenen ikke havde noget pkt. 13 og blev hånet for først at opdage dette nu.
Der er tale om en redaktionel fejl i materialet og ikke om et punkt, der blev fjernet eller ikke behandlet.
Bestyrelsen forelagde 6 underpunkter til diskussion og vedtagelse.
a: anmeldelsesform: Sideordnet med spidskandidat.
b: håndfæstning. Denne udgør en moralsk men ikke juridisk forpligtigelse for kandidaterne.
c: valg af spidskandidat: Leif Olsen eneste kandidat.
d: rækkefølge af øvrige kandidater
2: Poul Overlund-Sørensen
3: Dorthe Fink
4: Birgitte Kjøller Pedersen
5: Peter Johannesen
6: Lars Jørgensen
Der er enighed blandt kandidaterne om denne rækkefølge.
e: bemyndigelse. Bestyrelsen bemyndiges til at supplere opstillingslisten ’fra bunden’
f: valg af 2 ansvarlige for tidsfrister, procedurer m.v. Poul og Lars foreslået
Punkterne a-f vedtaget enstemmigt.
Pkt. 15: Valgforbund.
Bestyrelsen foreslår, at den bemyndiges til at indgå valgforbund på listens vegne.
Vedtaget
Pkt. 16: Eventuelt.
Der blev gjort reklame for partiforeningens musikalske arrangement ”Røde Sange” med
Pelle Voigt i Rasch’s Pakhus d. 25. april kl. 19.

For referat: Leif Olsen

Referat af Storkredsmøde d. 14. marts 2013
på Hotel Østerlars.
Pkt. 1: Dirigent.

Birgitte

Pkt. 2: Referent.

Leif

Pkt. 3: folketingskandidater.
Storkredsen har 2 valgkredse: Rønnekredsen og Aakirkebykredsen
A: Opstillingsform. Der foreslås sideordnet opstilling
B: Anmeldelsesform.. Der foreslås nominering
C: Kandidater. Leif, Poul og Birgitte foreslås
D: Nominering til Rønne-kredsen: Leif (rækkefølge: 1: Leif, 2: Poul, 3: Birgitte)
E: Nominering til Aakirkebykredsen: Poul (rækkefølge: 1: Poul, 2: Leif, 3: Birgitte)
Enstemmigt vedtaget som foreslået.
Pkt. 4: SF Region Hovedstaden bestyrelsen.
Lars var villig til genvalg
valgt.
Pkt. 5: Delegerede til Landsmøde 2013.
SF-BORNHOLM har 3 delegerede; desuden deltager Poul som LL-medlem og Birgitte
som KPLU-medlem.
Delegerede.
Lars, Leif og Lise blev foreslået.
Valgt.
Gæst(er):
Dorthe blev foreslået.
Valgt.
Bestyrelsen kan godkende yderligere gæster, hvis der er interesse.
Pkt. 6: Diskussion om politikudvikling.
Intet til referat.

For referat: Leif Olsen

