Referat fra Generalforsamling i SF-Bornholm.
Onsdag den 24. februar 2010 kl. 19.00 på Hotel Østerlars.

Valg af dirigent: Einar Carstensen blev valgt som dirigent.
1. Valg af referent
Laila Mohrsen Busted blev valgt som referent.
2. Valg af 2 stemmetællere
Mogens Kofoed og Birgitte Carstensen blev valgt som stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning
Formanden, Birgitte Kjøller aflagde beretning på vegne af bestyrelsen i SF-Bornholm, Leif Olsen
aflagdeberetning fra gruppen i Kommunalbestyrelsen, Poul Overlund Sørensen aflagde beretning
fra Hovedbestyrelsesarbejdet, Birgitte Kjøller aflagde beretning fra bestyrelsen i SF-Hovedstaden.
Den samlede skriftlige og mundtlige beretning blev godkendt.
4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab (kassereren)
Mogens Olsen, kasserer, fremlagde regnskabet.
Der udtrykkes ønske om, at både budgettet og regnskabet fra samme år fremgår på oversigten med
regnskabet.
Regnskabet blev godkendt.
5. Fremlæggelse af budget
Mogens Olsen, kasserer, opfordrer til ændrede retningslinjer for partiskat. Det foreslås at
partiskatten hæves fra 5 % af bruttoindtægten til 10 % af ekstra-indtægten. Med undtagelse af, at
man har haft tjenestefrihed. Dette drøftes, og herefter trækkes forslaget.
Der kommenteres, at den budgetterede lokaleleje er høj.
Der kommenteres, at der ikke bør være balance i budgettet i år, der ikke er valg. Her bør i stedet
afsættes midler til de år, hvor der er valg.
Det kommenteres, at det er tvivlsomt, om en 4 dobbling af lejeudgifter til nyt lejemål står i mål til
den politikudviklingen.
Det kommenteres, at SFU har ønske om et partilokale beliggende mere centralt end det
eksisterende. Bestyrelsen kigger efter nye lejemål jvf. tidligere generalforsamlingsvedtagelse,
derfor er lejeudgiften budgetteret højere end sidste års regnskab, i tilfælde af at passende
partilokale skulle findes.
Det opfordres, at de medlemmer der betaler partiskat, afleverer budgetteret partiskat til
kassereren, således at det overskueliggør for kasserer og Bestyrelsen, hvad der kan forventes i
indtægter fra partiskatter.
6. Fastsættelse af kontingent

Der indstilles uændret kontingent.
7. Behandling af indkomne forslag
Forslag til generalforsamling nr. 1 af Birgitte Kjøller; At maillisten er synlig ved
partiforeningsudsendelser. Forslaget vedtages.
Forslag til generalforsamling til udtalelse af Poul Overlund Sørensen og Lars Jørgensen; Aftale
mellem Danmark og Kina er et udtryk for et uacceptabelt knæfald for Kina. Forslaget vedtages.
Forslag til generalforsamling til udtalelse af Leif Olsen; Bornholm – mulighedernes ø. Forslaget
vedtages.
8. Valg af formand
Einar Carstensen vælges som formand uden modkandidater.
9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en periode af 2 år
Eftersom Einar Carstensen var bestyrelsesmedlem, men ikke på valg i år, var der således valg af 2
bestyrelsesmedlemmer for 2 år OG valg af bestyrelsesmedlem for 1 år.
På valg er:
Michael Andersen, fik 18 stemmer, således valgt for 2 år som bestyrelsesmedlem
Lars Jørgensen, fik 15 stemmer, således valgt for 2 år som bestyrelsesmedlem
Mogens Olsen, fik 14 stemmer – således valgt for 1 år som bestyrelsesmedlem
Torben Kirkman, fik 4 stemmer
Per Olufson, fik 4 stemmer
10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for ét år
På valg er:
Lise Tejnøe, fik 13 stemmer, således valgt som bestyrelsessuppleant
Per Olufson, fik 8 stemmer, således valgt som bestyrelsessuppleant
Lise Maahr, fik 7 stemmer
Torben Kirkman, fik 7 stemmer
11. Valg af revisor for en 1-årig periode
Per Carlo Nielsen modtager genvalg – vælges således som revisor for en 1-årig periode.
12. Valg af revisorsuppleant for en 1-årig periode
Ann-Lise Westh modtager genvalg – vælges således som revisor for en 1-årig periode.
13. Eventuelt
SF-nyt opfordres til fortsat at være på papir.
Bestyrelsen opfordres til at arrangere et socialt arrangement for partiets medlemmer.
Bestyrelsen opfordres til at lave en folder til de nye medlemmer
/lailaMbusted/

