Referat fra Repræsentantskabsmødet
onsdag 19. november klokken 19.00
Punkt 1) Vi hørte et spændende oplæg om ulighed og havde en god debat med formanden for SFs
folketingsgruppegruppe Jonas Dahl.

Punkt 2) Vi fik en orientering fra de tilstedeværende kommuner om situationen i byrådet og
partiforeningen.
Jammerbugt: Er med i et budgetforlig, hvor der blandt andet blev afsat ekstra penge til
børneområdet. Skal i gang med at se på økologisk mad i kommunens institutioner. Spørger til
andre partiforeningers erfaringer med at rekruttere unge til arbejdet i partiforeningerne
Hjørring: Der dukker unge op, som vil noget. Der kommer også folk, når der er gode emner som
social dumpning og Keld Hansens oplæg om landskab og miljø. Det er hårdt, at være med til at
lukke de kommunale landsbyskoler. Får rigtig meget igennem på miljøområdet.
Vesthimmerland: Kunne godt bruge flere unge i partiforeningen. De fire i byrådet er en god
gruppe. SF er udenfor budgetforliget, der blandt andet afsatte 93 millioner kroner til en
omfartsvej. Den investering kommer også til i de kommende år at dræne kommunekassen.
Lukkede skoler for fire år siden. Skal snart forhandle ny skolestruktur.
Aalborg: SF med i forliget, som kun Enhedslisten er udenfor. Ros til Aalborg Kommunes ældrepleje.
Frederikshavn: Frederikshavn er halveret medlemsmæssigt. Samme problem som andre steder
med skolelukninger. Ros byrådsmedlemmet for hendes ihærdige indsats.
Rebild: Stolt af budgetforlig. En million til ældreområdet og en million til børneområdet. Der
mangler børn i kommunen. Også Rebild kunne godt bruge flere unge medlemmer.
Brønderslev: Også her er der skolelukninger og besparelser på den politiske dagsorden i byrådet.
SF forsøger at påvirke og fjerne de værste tidsler. Partiforeningen mistede mange medlemmer,
mens SF var i regering.
Debat om, hvordan vi får et medlemsmæssigt opsving. Forskellige holdninger til, hvor langt væk
fremgangen er. Særlig debat om, hvordan vi får fat på de unge. Der arbejdes videre med det.

