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Referat af Generalforsamling SF-Bornholm
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent:
Lars Jørgensen
Valg af referent:
Lise Tejnø
Valg af stemmetællere: Per Carlo Nilsson og Lisbeth Severin
Bestyrelsens beretning:

3. marts 2011, kl.19:00
Hotel Østerlars

Udover de fremsendte skriftlige beretninger fra Bestyrelsen, vores repræsentanter i kommunalbestyrelsen, landsledelsen, regionsrådet samt skatteankenævnet modtog generalforsamlingen verbale referater fra gruppeformanden og partiformanden. Generalforsamlingen tog gruppeformandens beretning til efterretning samt takkede vore repræsentanter
i kommunalbestyrelsen for deres store arbejdsindsats i årets løb, for samarbejdet med
medlemmerne samt for at have implementeret den politik som partiet havde defineret.
M ødet tog ligeledes beretningerne fra repræsentanten i landsledelsen, vores medlem i
regionsrådet og i skatteankenævnet til efterretning sam t takkede dem for deres store
arbejde.
5.

Forelæggelse og godkendelse af regnskab:
Kasseren fremlagde sit regnskab. Det blev tilføjet at udestående partiskatter var blevet
indbetalt til kassereren siden udarbejdelsen af det skriftlige regnskab. Regnskabet blev
godkendt, og kasserer, revisor samt revisorsuppleant blev takket for deres gode arbejdsindsats.

6.

Fremlæggelse af budget:
Kasseren forklarede at en del budgetposter var forhøjet i 2011 fordi faktiske udgifter på de
angivne poster have været højere end budgetteret i 2010. Det blev forslået at budgettet for
valget blev fordoblet fra 10.000 til 20.000 kr. og samtidig at bevare et over-budgetteret beløb
for lokaleleje for at bevare den nødvendige fleksibilitet. Bestyrelsen vil undersøge
muligheden for et alternativt partilokale hos socialpædagogerne i Torvegade, Rønne.
Bestyrelsen vil også forsøge at ansøge fagbevægelsen om økonomisk støtte til valgkampen.
Bestyrelsen pålægges at budgettere med et rimeligt beløb til en valgfest . Budgettet blev
endelig godkendt med den ovenanførte øgning af udgifter til valgkampen.

7.

Fastsættelse af kontingent:
Forslag om uændret kontingent blev godkendt.

8.

Behandling af indkomne forslag:
Generalforsamling forslog nogle få m indre rettelser i de indkomne forslag til landspolitisk
udtalelse, der kunne give anledning til misforståelser. I forslaget til lokalpolitisk udtalelse
tilføjedes renovering i den almene boligsektor under mulige offentlige investeringer. Ligeledes blev vigtigheden af miljøet og en bæredygtig udvikling på Bornholm understreget
med en tilføjelse under overskriften Natur og Miljø. Forslagene blev herefter godkendt.

9.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en periode af 2 år:
M ogens Olsen og Lise Tejnø blev genvalgt.

10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for et år:
Per Oluf Olufson blev godkendt som 1. og Per Carlo Nilsson som 2. bestyrelsessuppleant.
11. Valg af SF-Bornholms medlem af bestyrelsen for SF i Region Hovedstaden:
Lars Jørgensen blev valgt
12. Valg af revisor for en 1-årig periode:
Søren Tejnø blev valgt
13. Valg af revisorsuppleant for en 1-årig periode:
Anne-Lise W esth blev valgt.
14. Eventuelt:
Alle KB medlemmer har fået nye telefonnumre. Lars Jørgensen vil maile detaljer til alle.
Lise Tejnø

