sf.dk/bornholm
bornholm sf@ gm ail.com

referat af
ordinær generalforsamling i SF Bornholm,

Lars Jørgensen, formand & sekretær
Mogens Olsen, kasserer
Lise Tejnø
Einar Carstensen
Leif Olsen
Peter Johannessen
Michael Tysk-Andersen

tirsdag den 17. februar 2014 kl. 18.30
Hotel Østerlars

1. valg af dirigent
Einar Carstensen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, og at der er
indkom met forslag til behandlingen under punkt 8
2. valg af referent
Birgitte Kjøller Pedersen blev valgt
3. valg af 2 stemmetællere
Elisabeth Rasmussen og Birgitte Carstensen blev valgt
4. bestyrelsens beretning
(se bilag: beretning fra bestyrelsen [bilag 1], landsledelsen [bilag 2], SF Region Hovedstaden [bilag 3])
Form anden fremlagde bestyrelsens beretning
Formanden, POS og Leif Olsen har løbende været i tæt kontakt med Anne Baastrup. Anne B vil ikke
tage initiativ til at bryde forliget, men der er oplæg til at der er generel villighed til at se på det.
Vi holder os orienteret.
Stemningen i partiet er vendt markant. Der er ikke tale om jubeloptimisme, men en m arkant god
stemning.
SF er igen blevet et pragmatisk socialistisk parti (og ikke kun pragmatisk).
Kontaktrådsmøderne er blevet et forum for politiske duiskussioner, og det er formandens indtryk,
at der rent faktisk lyttes.
Forum for partiforeninger uden repræsentation, dvs. os uden den reelle partiskat: mødes med
ujævne mellem rum på for bornholmere uhensigtsmæssige steder og tider, men er et brugbart
forum .
Valgmateriale: stort set trykkeklart. Vi er klar når Helle trykker på knappen - ikke m indst m ht.
dagpenge.
Det blev påpeget at mødet om SFs historie bør fremgå af beretningen.
Poul Overlund Sørensen fremlagde beretningen fra Landsledelsen
God stemning.
Tre hovedtem aer i valgkampen: dagpenge, velfærdsområdet (dagpasning, ældre - begge
underpunkter er der kørt kam pagne på), miljø og grønne jobs.
Europaparlamentsvalget gik godt for SF.
Diskussion:
Vi skal være m ere opmærksomme på at komme med i de kampagner, der køres centralt.
Diskussion om hvorvidt SF skal være et ’kampagneparti’ eller også skal være det.
Lars Jørgensen fremlagde beretning fra SF i Region Hovedstaden
Problem er m ed skimmelsvamp i Aksel – Aksel skal sælges efter valget.
1813 har fyldt m eget – stadig en indlysende rigtig ide, men det er stadig svært at få den bemandet,
især på skæve tidspunkter.
Diverse praktiserende læger i landet har søgt aktindsigt i hvem, der er ansat i 1813.
Ny gruppe af kompetente regionsrådsmedlemmer, der kan samarbejde.
5. forelæggelse og godkendelse af regnskab (se bilag 4)
Mogens Olsen gennem gik regnskabet, som er godkendt af de interne revisorer, Lisbeth Severin og
Birgitte Carstensen, med følgende bemærkning:
”Forskellen i det budgetterede og aflagte regnskab vedrørende tem am øder burde frem adrækkende
kunne reduceres ved i højere grad at anvende pressem eddelelser i forbindelse m ed
arrangem enter.”
Forhøjet kontingent afbøder konsekvenserne af mistet partiskat og begrænsede stemmepenge.
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Diskussionen angik anvendelsen af annoncer:
- forholdet mellem forholdsomtale og annoncering
- forholdet mellem annoncering og fremmøde (divergerende opfattelser af fremmødet ved annoncerede møder)
- pressemeddelelsers indhold (nyhedsværdi)
- spørgsmålet om hvorvidt SF Bornholm er hurtige og flittige nok til at sende pressemeddelelser
(pressemeddelelser er sendt i fb m ed dagpenge, budget, skolestruktur og færgeforliget).
- generel synlighed: SF Bornholm er her stadig.
Generalforsam lingen godkender regnskabet.
6. fremlæggelse af budget (se bilag 5)
Kassereren fremlagde forslag til budget
7. fastsættelse af kontingent
Kontingentet fortsætter uændret.
8. behandling af indkomne forslag
a) forslag til kom m unalpolitisk generalforsam lingsudtalelse, indsendt af Leif Olsen
Poul Overlund-Sørensen forlod mødet under behandling af punkt 8a.
Leif Olsen fremlagde forslaget til udtalelse.
Diskussionen var præget af generel opbakning til udtalelsen (SF Bornholm afholdt temamøde i
efteråret, hvor de store beslutninger blev truffet).
Beslutning:
Udtalelsen godkendes med følgende indsat mellem sidste og næstsidste afsnit:
“Sam tidig m angler Bornholm totalt en diskussion af den faglige og den pædagogiske udvikling
af folkeskolen i frem tiden.”
b) Forslag til landspolitisk generalforsam lingsudtalelse i forbindelse m ed weekendens begivenheder i
København, indsendt af Leif Olsen og Lars Jørgensen
Leif Olsen fremlagde forslaget til udtalelse.
Diskussionen angik udeladelsen af ordet ’terror’, hvorvidt ’således at man ikke sårer andre
mennesker’ skal indgå.
Beslutning:
Udtalelsen godkendes idet “Weekendens mord i København” ændres til: “Weekendens m ord
rettet m od en debat om ytringsfrihed og det jødiske sam fund i København”.
I sidste sætning ændres “vores politikere” til “vi”, og “m an” ændres til “vi”.
c) forslag til landspolitisk generalforsam lingsudtalelse, indsendt af Poul Overlund-Sørensen (se bilag 7).
Poul Overlund-Sørensen fremlagde forslaget.
En kort diskussion angik sammenhængen med ”den danske model” og det fleksible arbejdsmarked.
Beslutning:
Udtalelsen blev godkendt med følgende ændring:
Oven over linien ”Hvad vil du gøre?” indsættes: “Vi ønsker den danske m odel, hvor den alm indelige
lønm odtager er tryg – det ser vi ikke i dag.”
9. valg af 3 (evt. 2) bestyrelsesmedlemmer for en periode af 2 år
På valg er: Mogens (villig til genvalg) Lise (villig til genvalg) Birgit (ønsker ikke genvalg).
Mogens Olsen og Lise Tejnø er genvalgt.
Elisabeth Rasm ussen er nyvalgt.
10. valg af 2 bestyrelsessuppleanter for et år
Birgitte Kjøller Pedersen og Michael Tysk-Andersen er valgt.
11. valg af valg af SF Bornholms medlem af bestyrelsen for SF i region Hovedstaden
Lars er villig til genvalg.
Lars Jørgensen blev genvalgt.
12. valg af revisor for en 1-årig periode
Birgitte Carstensen er villig til genvalg
Birgitte Carstensen blev genvalgt.
13. valg af revisorsuppleant for en 1-årig periode (deltager i revisionen)
Lisbeth Severin er villig til genvalg.
Lisbeth Severin blev genvalgt.
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14. valg af SF Bornholms to delegerede til SFs landsmøde
Bestyrelsen forslår Lars Jørgensen og Leif Olsen. Dette blev bekræftet af generalforsamlingen.
15. valg af SF Bornholms delegerede til SF Region Hovedstadens repræsentantskabsmøde
Lars Jørgensen blev valgt.
16. evt.
Leif Olsen bekendte sin synd idet det var hans ansvar at købe en gave til det mangeårige bestyrelsesmedlem og ildsjæl Birgit Kruse.
Form anden holdt en kærlig tale for Birgit og tager i øvrigt Birgit på ordet mht m ange nye indsatser i
partiets tjeneste. Gaven vil dukke op på et uventet tidspunkt.

side 3 af 3

sf.dk/bornholm
bornholm sf@ gm ail.com

Lars Jørgensen, formand & sekretær
Birgit Kruse, næstformand
Mogens Olsen, kasserer
Lise Tejnø, medlemsansvarlig
Einar Carstensen
Leif Olsen
Peter Johannessen

bilag 1

bestyrelsens beretning for 2014-15

2014 var et mellem år - valg i 2013 og valg i 2015. Det var også et år hvor SF skulle finde sig til rette
på sin nye plads. Her på Bornholm uden for kom m unalbestyrelsen, på landsplan uden for
regeringen. Det er lykkedes bedst for os på Bornholm.
Vi har blandet os i debatten og tydeligt fået markeret vores synspunkter - fx i forbindelse med
budgettet og ikke mindst i forbindelse med skolestrukturdebatten (som i skrivende stund ikke er
afsluttet). Det er klart at vi ikke får spaltem illim eter og m inutter/sekunder i medierne i samme
grad som da vi havde direkte indflydelse, men den stædige fastholdelse af at SF Bornholm fortsat
har tænkt sig at blande sig og markere sig, er en blandt flere forudsætninger for at vi kan vende
tilbage. Og det er lykkedes for os.
I denne forbindelse skal vores facebook profil nævnes. Leif har oprettet den og skriver flittigt. Vi
har også oprettet en Twitter profil, men det format mestrer vi ikke.
Også internt i SF har vi markeret os. Vi har deltaget aktivt i landsmøderne, i kontaktrådet, i
arbejdsgruppen for partiforeninger uden folkevalgt repræsentation og i SF Region Hovedstaden,
hvor vi har næstformandsposten. Vi er langtfra altid populære i de forskellige fora, men få i SF er
efterhånden uvidende om at partiet har en afdeling på Bornholm.
Vi var blandt de første partiforeninger og storkredse der skiftede til den nye hjemmeside på
sf.dk/bornholm. Den er tænkt som et forum med vores holdninger, forslag og indlæg i den politiske
debat. Vi har desuden oprettet en fotoside på flickr (flickr.com/photos/sf_bornholm/), som vokser
stille og roligt.
Internt har vi, som en af de meget få partiforeninger, vores nyhedsbrev. Det er blevet til 23
udgaver siden sidste generalforsamling.
Siden sidste generalforsam ling har vi afholdt seks m edlem smøder og ni bestyrelsesmøder.
Medlemsmøderne har strakt sig over forberedelse til det ekstraordinære landsmøde (25.
februar),socialism ens historie i Danmark (22. april, Birgit Kruse og Poul Overlund-Sørensen havde
arrangeret), uddannelsespolitik (19. august, Eva Højmark fra Campus Bornholm indledte),
landspolitik (SFs næstformand Signe Munk gæstede os den 11. september), færgetrafik (MF,
trafikordfører Anne Baastrup kom til endnu et velbesøgt medlemsmøde for at lytte), skolestruktur
(30. oktober, hvor Peter Johannessen indledte) til det sociale (decembermødet den 6. december).
Vi skulle ikke levere et sammenhængende budgetforslag denne gang, og derfor udgik de
sædvanlige medlemsmøder om dette emne. I stedet holdt vi et åbent bestyrelsesmøde hvor Leif
gennemgik borgmesterens budgetforslag. Han og Peter udarbejdede derefter vores kommentarer,
som bestyrelsen godkendte inden de gik til pressen.
Vi deltog igen i det fælles 1. maj arrangem ent i Kyllingem oderen, som alle (bortset fra
Socialdemokraterne) var meget tilfredse med. Også dette års 1. maj møde holdes i
Kyllingemoderen. I år er det i øvrigt 125 år siden det første 1. maj møde blev afholdt i Fælledparken
i København.
Endelig skal også folkemødet nævnes: her var der flere besøgende i vores telt end de tidligere år
til en række spændende arrangementer. Der var dog en del problemer mellem presseafdelingen
på Christinasborg og os, og på opfordring fra sekretariatet indeholdt vores evaluering af
folkemødet en klar beskrivelse af forløbet som vi oplevede det. Luften skulle nu være renset så
vi kan se frem til et godt samarbejde om det kommende folkemøde.
Det har med andre ord været et meget aktivt år i SF Bornholm. Heldigvis har vi en bestyrelse der
arbejder gnidningsfrit og effektivt sammen.
Medlemstallet er igen faldet siden sidste generalforsamling. Det ser dog ud til at det nu har
stabiliseret sig, og vi har senest oplevet en svag frem gang - og med 59 medlem mer er vi en større
partiforening end fx Ballerup, Sydhavnen, Brøndby, Glostrup, Herlev og Høje Tåstrup.
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Vi er i gang med forberedelserne til næste års folkemødet - her er det Lise og Birgitte C. der trækker
det tungeste læs - og til 1. majmødet, der som nævnt finder sted i Kyllingemoderen igen. Det er
i år vores tur til at stille med en ungdomstaler, og bestyrelsen har henvendt sig til SFUs
landsledelse for at få et m edlem derfra over til mødet.
Det næste medlem smøde finder sted den 25. marts. Birgitte og POS står for et slogan-møde. Mere
herom senere i nyhedsbrevet og på hjemmesiden.
Der er dog ingen tvivl om at det der kom mer til at dominere dette år, bliver folketingsvalget.
På Christiansborg er sekretariatet nærmest gået i selvsving over valget. Endnu er det ikke
imponerende meget konkret der er kommet derfra.
Efter en del forhandlinger, samtaler og møder er det lykkedes for os at få bevilget gratis
individuelle valgplakater med portrætter, og bestyrelsen håber naturligvis på medlemsopbakning
til ophængning og nedtagning. Vi vil også lade trykke individuelle foldere og regner med at
modtage flyers i rigelige mængder fra Christiansborg.
Bestyrelsen har nedsat en valgkampgruppe, der består af vores tre kandidater og formanden. I
denne gruppe skal vores valgkamp planlægges endeligt.
Vi er godt i gang.
bestyrelsen
februar 2015
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bilag 2

beretning fra SFs landsledelse for 2014

Det forløbne år har været præget af ro og fred.
Så roligt og fredeligt at der har været en tendens til øget fravær når der er møde i landsledelsen og
kontaktrådsmøder, hvorfor der på det seneste igen er begyndt at blive lavet fraværsstatistik, og et enkelt
måtte aflyses da der var for mange afbud til at det kunne være beslutningsdygtigt.
Jeg har været til (næsten) samtlige m øder i landsledelse og kontaktråd – havde et enkelt afbud da jeg var
på ferie i Barcelona.
Vi fik valgt Pia som formand, samt Signe og Tonni som næstformand.
Forudsætningen for at SF med Pia ved roret går ind i en centrum-venstre-regering vil være en anderledes
økonomisk politik end den nuværende SR-regering og klare SF-mærkesager i en regeringsaftale. Det vil
nok fordre en længere proces med ændringer hos socialdemokraterne og en frigørelse fra de radikale.
SFs politiske rolle og position er aktuelt som regeringens parlamentariske grundlag, men frigjort fra det
bundne fællesskab. Der er eksempelvis udsigt til at der vedtages et initiativ for udkantsdanmark uden om
regeringen, vi vil ikke være forpligtet i tilfælde af en arbejdsmarkedskonflikt, og vi er ikke ansvarlig når
regeringen letter miljøkravene til erhvervslivet.
Partiet er mere et kampagneparti, og vores opbakning er roligt stigende, hvilket er godt når vi kommer til
valget her i 2015.
Ved EP-valget 25. maj fik SF eksempelvis 11 % af stemmerne.
Der er arbejdet noget m ed intern uddannelse af både partiforeningsaktive, en egentlig debattøruddannelse samt klassiske kurser for folketingskandidater hvor sociale medier er et hyppigt tema.
De politiske fokuspunkter har været DAGPENGE, velfærd og indsats for børn samt miljø.
Nyere kampagne-temaer har været ulighed med afsæt i Pikkety (som jeg m angler at læse), og en
voksende opmærksomhed på udkantsdanmark som et voksende uligheds-tema – og farlig kemi.
Vores finanslovsforhandlinger havde dagpenge øverst på dagsordenen, vel vidende at det er en kamp
som ikke vindes med et slag, fjernelse af forsørgerpligten for ikke-gifte, indsats mod social dumping med
særlig interesse for lastbiler, mere natur og en forbedret klimaindsats.
Vores tre profilom råder til folketingsvalget bliver:
·
arbejdsmarked
(dagpenge og social dumping)
·
velfærd/ulighed
(lighedskommision, folkeskole, daginstitutioner, ældre, sundhed og
socialt udsatte.
·
miljø og grønne job (grøn vækst og job, rent, vedvarende energi, forbud m. kemi og
sprøjtegifte.

Poul Overlund Sørensen
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bilag 3

beretning fra SF Region Hovedstaden for 2014 - 15
Siden sidste generalforsamling er det gået stille og roligt i SF Region Hovedstaden.
På repræsentantskabsmødet i slutningen af maj skiftede vi formand: den afgående, Bent
Johansen, ønskede at stoppe på grund af alder. I hans sted trådte Lars Iversen fra Hørsholm til.
Bent Johansen var med da Aksel Larsen den 15. februar 1959 afholdt stiftende kongres på
Holmegårdsskolen i Hvidovre for det nye parti Socialistisk Folkepart, SF. Og han var også med da
Venstresocialisterne blev dannet efter SFs 6. kongres i 1967. Siden vendte han tilbage til SF, og
i dag er han formand for SF City.
Lars Iversen har været medlem af SF siden 2009 og i bestyrelsen for Fredensborg-Hørsholm
partiforening 2009-2014. Han var medlem af Hørsholm kommunalbestyrelse i 2010-2013, hvor
han var formand for sundhedsudvalget og med i økonomiudvalget. Nu er han bestyrelsesmedlem
i Sundhed.dk. Som dr.med. har han dyb indsigt i det lægefaglige - til stor hjælp for voes to
medlem mer af regionsrådet.
Der er blevet afholdt seks bestyrelsesmøder og fire forretningsudvalgsmøder i løbet af de sidste
tolv måneder. På det konstituerende bestyrelsesmøde den 10. marts blev jeg igen valgt ind i
forretningsudvalget, og da den hidtidige næstformand Asger Granerud i oktober meddelte at han
ønskede at trække sig fra posten, blev jeg valgt som ny næstformand og dermed som medlem af
formandsskabet der består af form and, næstformand og kasserer.
I perioden 2013-14 blev der afholdt i alt 14 møder. Den faldende mødefrekvens afspejler den ro
der nu har sænket sig over vores gruppe i regionsrådet.
Politisk har det været et stille år i regionsrådet: de store emner har været 1813-telefonen og,
naturligvis, budgettet.
1813 fungerer stadig ikke optimalt fordi det kniber med bemandingen. Denne situation lettes ikke
af at en række praktiserende læger tilsyneladende fører et register over de kolleger der arbejder
for 1813.
I budgetforhandlingerne fik SF langt mere end vore to pladser i rådet tilsiger. Blandt andet
lykkedes det at finde 48 m illioner til Bornholms Hospital hvilket forbedrer driftsøkonomien. På
trods af at jeg har gjort redaktionen opmærksom på at det var SF der sikrede Bornholm de penge,
bliver m an ved med at give andre partier æren for det.
SF Region Hovedstaden har indledt arbejdet med at udvikle politiske program mer på udvalgte
områder. Der er afholdt to trafikpolitiske møder og et sundhedspolitisk møde er planlagt til den 23.
marts. På det første trafikpolitiske møde aflivede vi endeligt SFs støtte til Ring 5.
Organisatorisk har den største opgave været at indrette aktiviteterne efter økonomien.
Det har betydet at personalet i lokalerne i Nansensgade er opsagt, og at lokalerne nu bliver sat til
salg hvis repræsentantskabet accepterer bestyrelsens forslag, og at SF Københavns kompetente
forsam ling gør det samme: vi ejer lokalerne i fællesskab med SF København. En anden, nok så
væsentlig årsag til ønsket om at sælge, er at der er konstateret svamp.
Den største indtægtskilde for SF Region Hovedstaden er den offentlige partistøtte - der, som
bekendt, ikke kan anvendes til valgkamp. Derfor har vi måttet indføre et kontingent fra
partiforeningerne fra i år. Til gengæld fik vi i fjor ikke anvendt hele partistøtten, og vi valgte så at
bruge pengene til tilskud til partiforeningerne. Alt i alt betød det et beskedent overskud for SF
Bornholm .
Alt i alt er jeg hyppigt til møder i København, ofte med overnatning. Men det er vigtigt at Bornholm
er synligt repræsenteret så mange steder som muligt. Det er et arbejde jeg fortsat gerne påtager
mig.
Lars Jørgensen
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bilag 4 & 5

budget & regnskab 2014
budget 2015
SF Bornholm
budget/regnskab 2014
medlemskontingenter
partiskat
offentlig støtte
rente
valgtilskud

budget

budget

regnskab

regnskab

indtægt

udgift

indtægt

udgift

30.000,00 kr.
1.200,00 kr.
4.000,00 kr.
100,00 kr.

kontingent/bidrag Christiansborg
deltagelse./landsand. kplm. & lm.
kontorhold
kurser /rejser
tema-møder
gebyr
lokaleleje
folkemøde
plakater EP
div.

21.000,00 kr.
6.000,00 kr.
400,00 kr.
500,00 kr.
8.000,00 kr.
450,00 kr.
7.000,00 kr.
2.000,00 kr.

15.084,00 kr.
6.100,00 kr.
99,00 kr.
597,52 kr.
14.784,96 kr.
414,00 kr.
7.018,76 kr.
1.482,95 kr.
738,00 kr.

i alt

35.200,00 kr.

beholdning primo
driftsresultat
beholdning ultimo

31.540,00 kr.
2.631,00 kr.
3.921,75 kr.
88,31 kr.
1.000,00 kr.

45.350,00 kr

39.181,06 kr.

46.319,19 kr.

budget

budget

indtægt

udgift

80.423,42 kr.
7.138,13 kr.
73.285,29 kr.

SF Bornholm
budget 2015
medlemskontingenter
partiskat
offentlig støtte
rente
valgtilskud

30.000,00 kr.
750,00 kr.
4.000,00 kr.
100,00 kr.
0 kr.

kontingent SF Region Hovedstaden
kontingent/bidrag Christiansborg
deltagelse./landsand. kplm. & lm.
kontorhold
kurser /rejser
tema-møder
gebyr
lokaleleje
folkemøde
valg
i alt

1.000,00 kr.
15.000,00 kr.
6.000,00 kr.
400,00 kr.
500,00 kr.
12.000,00 kr.
450,00 kr.
7.000,00 kr.
2.000,00 kr.
4.000,00 kr.
34.850 kr.

48.350,00 kr.
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lokalpolitisk generalforsamlingsudtalelse 2015

SF Bornholm

Tag en pause!
Der foreligger for øjeblikket et forslag om en ny skolestruktur på Bornholm samt en ny tildelingsmodel
for ressourcerne.
SF Bornholm skal opfordre kommunalbestyrelsen til IKKE at gennem føre dette forslag, selvom der
tilsyneladende er et flertal af Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne.
Forslaget rummer MANGE problem er:
- skolerne i Hasle og Allinge bliver så små, at begge risikerer at lukke indenfor nogle få år
- overbygningen i Allinge bliver med et (meget lille) spor og vil derfor give disse elever
ringere muligheder end øens andre overbygningselever.
- forslaget medfører, at klasser skal læses på tværs af årgangene af økonom iske årsager,
ikke som et pædagogisk valg.
- skolen i Svaneke lukkes selvom der ikke er sikkerhed for, at eleverne kan være på Nexø
skole uden at andre aktiviteter (modtage-klasserne) skal flyttes.
- tildelingsmodellen (hvor antallet af elever er altafgørende) betyder, at de små skoler
(primært i Hasle og Allinge) vil få dårlige muligheder for at skabe den tilstrækkelige
kvalitet.
- forslaget løser ikke engang de økonom iske udfordringer, som findes, og yderligere
besparelser vil derfor være nødvendige.
I forslaget er en arbejdsgruppe, som skal se på situationen i Rønne. Her har Socialdemokraterne
tilsyneladende indset, at et grundigere arbejde er nødvendigt.
SF Bornholm skal derfor opfordre til, at arbejdsgruppen får til opgaven at se på skolestrukturen på
HELE Bornholm i lyset af den debat og de forslag, der har været.
SF Bornholm skal yderligere opfordre til, at der etableres en følgegruppe til denne arbejdsgruppe
bestående af repræsentanter fra
- de 4 skolebestyrelser
- det fælles elevråd
- de ansatte
- kommunalbestyrelsens politiske partier/lister
- Bornholmske Borgerforeningers Sammenslutning
Opgaven bliver under ingen om stændigheder nem , men mulighederne for at få lavet nogle holdbare
forslag vil stige, hvis man giver sig den fornødne tid og udviser den fornødne vilje.
Samtidig m angler Bornholm totalt en diskussion af den faglige og den pædagogiske udvikling af den
bornholmske folkeskole i fremtiden.
SF Bornholm er (jf. vores eget forslag, Alternativ F) helt klar over, at skolelukninger i den givne er
nødvendige og på sigt vil gavne udviklingen af folkeskolen, men dette er ikke tilfældet med det
foreliggende forslag.
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SF Bornholm

Pas på vores samfund

Weekendens mord rettet mod en debat om ytringsfrihed og det jødiske samfund i København har
naturligvis medført stærke reaktioner. SF Bornholm skal udtrykke sin medfølelse m ed de efterladte
og på enhver måde tage afstand fra det skete.
Det er imidlertid vigtigt, at både borgere, politikere og regering nøje overvejer situationen inden man
drager konklusionerne.
En reaktion har været at nu må man indskrænke ytringsfriheden således at man ikke sårer andre
mennesker. Man kan mene om diverse tegninger o.lign. hvad man vil, men de er lovlige. Ytringsfrihed
giver kun mening hvis den OGSÅ gælder for de mennesker som man er helt og aldeles uenig med; ellers
er den uden reelt indhold. Forbrydelsen må derfor IKKE føre til andre indskrænkninger end dem der
er fastsat i lovgivningen.
En anden reaktion har været at gerningsmandens oprindelse er forklaringen. Det er vigtigt at den
tragiske forbrydelse IKKE fører til en endnu stærkere opsplitning i ”dem” og ”os” i det danske sam fund.
Uanset vores etniske herkom st er vi IKKE ansvarlige for de ugerninger som andre personer begår!
En tredje reaktion har været at nu skal overvågning, kontrol og registrering m.v. intensiveres. Det er
vigtigt at vi IKKE lader den begåede forbrydelse være undskyldning for indskrænkninger i borgernes
frihed og rettigheder. Vores samfund er kendetegnet ved at være frit og åbent, og dette er nogle af
vores største kvaliteter - dem må vi ikke ofre!
Derfor - ugerningen giver anledning til mange overvejelser, men vi skal passe på vores samfund, og
det gør vi bedst ved at sikre åbenhed, demokrati og lige rettigheder for alle!
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SF Bornholm

Tag en pause!
Der foreligger for øjeblikket et forslag om en ny skolestruktur på Bornholm samt en ny tildelingsmodel
for ressourcerne.
SF Bornholm skal opfordre kommunalbestyrelsen til IKKE at gennem føre dette forslag, selvom der
tilsyneladende er et flertal af Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne.
Forslaget rummer MANGE problem er:
- skolerne i Hasle og Allinge bliver så små, at begge risikerer at lukke indenfor nogle få år
- overbygningen i Allinge bliver med et (meget lille) spor og vil derfor give disse elever
ringere muligheder end øens andre overbygningselever.
- forslaget medfører, at klasser skal læses på tværs af årgangene af økonom iske årsager,
ikke som et pædagogisk valg.
- skolen i Svaneke lukkes selvom der ikke er sikkerhed for, at eleverne kan være på Nexø
skole uden at andre aktiviteter (modtage-klasserne) skal flyttes.
- tildelingsmodellen (hvor antallet af elever er altafgørende) betyder, at de små skoler
(primært i Hasle og Allinge) vil få dårlige muligheder for at skabe den tilstrækkelige
kvalitet.
- forslaget løser ikke engang de økonom iske udfordringer, som findes, og yderligere
besparelser vil derfor være nødvendige.
I forslaget er en arbejdsgruppe, som skal se på situationen i Rønne. Her har Socialdemokraterne
tilsyneladende indset, at et grundigere arbejde er nødvendigt.
SF Bornholm skal derfor opfordre til, at arbejdsgruppen får til opgaven at se på skolestrukturen på
HELE Bornholm i lyset af den debat og de forslag, der har været.
SF Bornholm skal yderligere opfordre til, at der etableres en følgegruppe til denne arbejdsgruppe
bestående af repræsentanter fra
- de 4 skolebestyrelser
- det fælles elevråd
- de ansatte
- kommunalbestyrelsens politiske partier/lister
- Bornholmske Borgerforeningers Sammenslutning
Opgaven bliver under ingen om stændigheder nem , men mulighederne for at få lavet nogle holdbare
forslag vil stige, hvis man giver sig den fornødne tid og udviser den fornødne vilje.
Samtidig m angler Bornholm totalt en diskussion af den faglige og den pædagogiske udvikling af den
bornholmske folkeskole i fremtiden.
SF Bornholm er (jf. vores eget forslag, Alternativ F) helt klar over, at skolelukninger i den givne er
nødvendige og på sigt vil gavne udviklingen af folkeskolen, men dette er ikke tilfældet med det
foreliggende forslag.
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