REFERAT
Generalforsamling i SF-Bornholm
Tirsdag den 19. februar 2014 kl. 19 på Hotel Østerlars
De fremmødte accepterede at Bornholms Radio var til stede indtil valghandlingerne.
1. valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Einar Carstensen)
Einar Carstensen blev valgt og konstaterede at formalia var overholdt og generalforsamlingen
dermed var lovligt indkaldt.
Einar Carstensen gjorde opmærksom på, at bestyrelsen vil foreslå den foreslåede vedtægtsændring
(punkt 8c) til umiddelbar ikrafttrædelse, at dagsordenen er tilrettelagt med denne forventning og at
den skal justeres i tilfælde af, at forslaget forkastes.
2. valg af referent (bestyrelsen foreslår Birgitte Kjøller Pedersen)
Birgitte Kjøller Pedersen blev valgt.
3. valg af 2 stemmetællere
Elisabeth Rasmussen og Birgitte Carstensen blev valgt.
4. bestyrelsens beretning (se bilag: beretninger fra bestyrelse [bilag 1], kommunalbestyrelse
[bilag 2], landsledelsen [bilag 3], SF Region Hovedstaden [bilag 4])
Formand Lars Jørgensen aflagde bestyrelsens mundtlig beretning, herunder
 den aktuelle politiske situation efter at SF er udtrådt af regeringen.
 medlemstallet på 62, som var nedjusteret af Christiansborg samme dag pga. restancer (ikke
aktive udmeldelser). SF Bornholm har haft meget få politiske udmeldelser.
 1. maj planlagt til Kyllingemoderen med de samme samarbejdspartnere.
 Ny SF Bornholm hjemmeside, facebookprofil og nyhedsbrev (via Region H’s system).
Bestyrelsens beretning og forslag til udtalelse blev debatteret.
Landsledelsesmedlem Poul Overlund-Sørensen aflagde mundtlig beretning fra Landsledelsen.
Landsledelsen er Landsmødevalgt og Pouls beretning skulle derfor ikke vedtages af
Generalforsamlingen.
Pouls beretning blev debatteret, herunder synspunktet at SF og realpolitik herefter skulle være skilt
ad: SF Bornholm arbejder fortsat for konkret politisk indflydelse både lokalt og på landsplan.
Tidligere gruppeformand for SF i Kommunalbestyrelsen Leif Olsen aflagde mundtlig beretning
fra kommunalbestyrelsesarbejdet og bemærkede at på trods af valgresultatet, har SF fortsat et
politisk fundament på Bornholm.
Leif Olsen takkede bestyrelsen for godt samarbejde og især Einar Carstensen, som har deltaget i
gruppemøderne.
Beretningen blev taget til efterretning idet meget allerede var debatteret.
Medlem af SF i Region Hovedstadens bestyrelse Lars Jørgensen aflagde mundtlig beretning.
Beretningen blev taget til efterretning.
5. forelæggelse og godkendelse af regnskab (kassereren) (se bilag 5)
Regnskabet er godkendt af de valgte revisorer uden forbehold.
Regnskabet blev godkendt med ros til bestyrelsen for at have styret økonomien som tilkendegivet af
sidste års generalforsamling og sikret et økonomisk fundament for fortsat aktivitet.
6. fremlæggelse af budget (se bilag 6)
Budgettet blev debatteret, herunder forslaget om kontingentstigning (især i lyset af formiddagens
voldsomt nedjusterede medlemstal).

7. fastsættelse af kontingent (se bilag 7)
Afstemning om forslag til kontingentstigning:
1) Det højeste forslag (kvartalsvis: A medl. fra 75 kr. til 90 kr., B medl. fra 150 kr. til kr. 180 kr. og C
medl. fra 225 kr. til 270 kr.) med ikrafttrædelse 1.4.14 blev nedstemt.
2) Det højeste forslag (se ovenfor) med udskudt ikrafttrædelse til 3. kvartal blev vedtaget.
3) Kassererens forslag kom ikke til afstemning.

8. behandling af indkomne forslag.
a) forslag til kommunalpolitisk generalforsamlingsudtalelse, indsendt af Leif Olsen (se bilag 8).
Udtalelsen blev debatteret og vedtaget med følgende tilføjelser til erhverspolitikken:
I forlængelse af Danish Crown:
... Som planlægger omfattende dyretransporter på kanten af EU tidsgrænserne.
... Og massivt pres på aftalte løn og arbejdsvilkår.
b) forslag til landspolitisk generalforsamlingsudtalelse, indsendt af Leif Olsen ( bilag 9).
Udtalelsen var debatteret under bestyrelsens beretning og blev herefter vedtaget uden ændringer.
c) forslag til vedtægtsændringer, indsendt af Leif Olsen og Lars Jørgensen (bilag 10, gældende
vedtægter bilag 10a).
Vedtægtsændringerne blev vedtaget med denne tilføjelse til §12: disse vedtægter træder i kraft ved
vedtagelsen.
9. valg af formand for SF Bornholm.
Lars Jørgensen er villig til genvalg.
Lars Jørgensen genvalgt uden modkandidater og med akklamation.
10. valg af 2 (evt. 3) bestyrelsesmedlemmer for en periode af 2 år og evt. 1 bestyrelses-medlem
for 1 år således at bestyrelsen består af 4, evt. 6 bestyrelsesmedlemmmer + formand.
Ved valget har hver stemmeberettiget deltager max. 1 stemme pr ledig plads.
På valg er: Birgit Kruse
Einar Carstensen
Evt.: bestyrelsen forslår desuden
ét bestyrelsesmedlem valgt for to år og
ét bestyrelsesmedlem valgt for ét år

Afstemningen: 3 poster for en periode på to år.
Einar Carstensen: 13 stemmer
Peter Johannesen: 11 stemmer
Leif Olsen:
11 stemmer
Dorthe Fink:
2 stemmer
1 stemme var ugyldig.
Afstemningen: 1 post for en periode på et år.
Birgit Kruse:
13 stemmer
Dorthe Fink:
-

11. valg af 2 bestyrelsessuppleanter for et år bestyrelsen

Afstemningen: 2 suppleantposter for en periode på et år.
Elisabeth Rasmussen:
13 stemmer
Birgitte Kjøller Pedersen:
9 stemmer
Dorthe Fink:
3 stemmer
12. valg af valg af SF Bornholms medlem af bestyrelsen for SF i region Hovedstaden
Lars Jørgensen er villig til genvalg
Dorthe Fink opstiller også
Afstemningen:
Lars Jørgensen
Dorthe Fink

12 stemmer
-

1 stemme var ugyldig.
13. valg af revisor for en 1-årig periode Birgitte Carstensen er villig til genvalg.
Birgitte Carstensen blev genvalgt uden modkandidater.
14. valg af revisorsuppleant for en 1-årig periode (deltager i revisionen)
Lisbeth Severinsen blev valgt.
15. evt.
Der var ingen kommentarer til punktet.

REFERAT
Storkredsmedlemsmøde i SF-Bornholm
i umiddelbar forlængelse af Generalforsamlingen,
Tirsdag den 19. februar 2014 kl. 19 på Hotel Østerlars
1. valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Einar)
Einar Carstensen blev valgt.
2. valg af referent (bestyrelsen foreslår Birgitte)
Birgitte Kjøller Pedersen blev valgt.
3. valg af folketingskandidater til Rønne- og Aakirkebykredsen under storkreds Bornholm:
Medlemsmødet fulgte bestyrelsens indstillinger 3a – 3c.
a) beslutning om opstillingsform:
bestyrelsen foreslår fællesopstilling. Det indebærer at opstilling af kandidater foregår samlet i hele
storkredsen.
b) beslutning om anmeldelsesform:
bestyrelsen foreslår sideordnet opstilling med nominering.
Det indebærer at hver af de to kredse får hver sin nominerede kandidat der står øverst på
stemmesedlen. De øvrige kandidater opføres alfabetisk.
c)

valg af folketingskandidater:
Opstillede: Leif Olsen, Poul Overlund-Sørensen, Birgitte Kjøller Pedersen

d)

nominering til Rønnekredsen
Leif Olsen blev udpeget.
nominering til Aakirkebykredsen
Poul Overlund-Sørensen blev udpeget.

e)

4. valg af landsmødedeltager (landsmødet finder sted i Kolding i dagene 1.-2. marts.
Hver partiforening råder over én plads pr. påbegyndt 40 medlemmer. SF Bornholm råder herefter
over 2 pladser, og kassereren meddeler at der i år ikke er penge til at sende gæster til landsmødet
på foreningens regning).
Bestyrelsen foreslår at Leif og Lars deltager som delegerede for SF Bornholm.
Poul Overlund-Sørensen deltager i Landsmødet som landsledelsesmedlem.
Birgitte Kjøller Pedersen deltager i Landsmødet som medlem af Danske Regioners bestyrelse.
Afstemningen: 2 poster som delegeret til Landsmødet for en periode på et år.
Leif Olsen:
13 stemmer
Lars Jørgensen:
13 stemmer
Dorthe Fink:
5. eventuelt
Medlemsmøde: Landsmødeforberedelse, på Bornholms Centralbibliotek 25.2., kl 18.
Der afholdes konstituerende bestyrelsesmøde kl 18 samme dag og sted.

