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Referat fra Repræsentantskabsmøde (Generalforsamling) 18. marts 2015
Alle partiforeninger var repræsenteret bortset fra Mors og Mariagerfjord.
1. Valg af dirigent
Dirigent: Erik Ingerslev
Referent: Thorkil Olesen
2. Godkendelse af dagsorden
Den udsendte dagsorden blev godkendt.
Det blev bemærket, at medlemmer af repræsentantskabet uden e-mail ikke havde fået dagsordenen
udsendt, med mindre partiforeningerne har sørget for at videresende. Bestyrelsen vil sikre, at alle
partiforeninger er klar over, at det er deres ansvar.
3. Bestyrelsens beretning
Formanden Thomas Krog aflagde beretning, som også blev omdelt skriftligt.
Nogle få punkter fra beretningen:
 Forberedelser til folketingsvalg. Valgudvalget arbejder tæt sammen med
storkredskoordinatoren Nikolaj Andersen.
 Politiske diskussioner, bl.a. Egholm-motorveje, Skifergas, Besøg af Jonas Dahl om ulighed,
Besøg af Pia Olsen Dyhr om bl.a. temaer til folketingsvalget, Besøg af FOAs lokalformand
om sammenfaldende synspunkter.
 Godt samarbejde med vores regionsrådsmedlemmer, som har arbejdet ihærdigt. (Modsat de
højreorienterede, som nærmest allerede har nedlagt regionerne.) Vi har undgået store
rammebesparelser og sikret medarbejdernes arbejdsmiljø. Vi har arbejdet for klimaregion.
Nu står vi over for en debat om sygehusstruktur.
Beretningen blev godkendt.
4. Regionsrådsgruppens beretning
Gruppeformand i regionsrådsgruppen Lene Linnemann aflagde på vegne af gruppen beretning, som
også blev omdelt skriftligt.
Nogle få punkter fra beretningen:
 Tilfreds med budgetforliget. Vores sager kom med. Særligt positivt er fremrykning af
nybyggeri til psykiatrien og samling af rehabilitering. Her måtte vi dog sluge den kamel, at
det blev et OPP-projekt, som siden er blevet så meget dyrere, at det er sat i stå.
 Der er i det hele taget afsat flere midler til psykiatrien – ikke bare til mursten.
 Aktuelt diskuteres ny sygehusstruktur. Det bør blive en langsigtet plan, som fokuserer på
kvalitet fremfor på matrikler.
Beretningen blev taget til efterretning.
De to beretninger blev debatteret samlet. Nogle punkter fra beretningsdebatten:
 Der er på SFs initiativ kommet gang i økologisk mad på to regionale institutioner, og det går
godt.
 SF ønsker en videre aftale om klimatiltag end klimaregionsaftalen med DN, bl.a. om
energibesparelsen og transport.













På handicapområdet er vi endnu over problemerne fra kommunalreformen. Samarbejdet
mellem region og kommuner er ikke godt nok. Det er de svageste, som bliver ramt, og det
går ud over ligheden i sundheden og over retssikkerheden.
Regionen skal fokusere mere på kultur.
Folketingsvalget bliver afgørende. Vi skal smide fløjlshandskerne og være mere barske,
ellers får vi et Danmark, hvor der ikke er nogen nedre grænse. Den danske model står på
spil.
Dronninglund Sygehus er truet i den kommende sygehusstruktur. Vi skal frede det indtil
2020 og bruge tiden til at overveje andre muligheder i bygningerne. Bl.a. skal et nærmere
samarbejde med kommunen vurderes.
Der skal være klausuler om overenskomster, lærlinge og ansættelse af mennesker med
særlige behov, når der skal bygges nyt sygehus i Aalborg. Regionen er nu allerede meget
godt med.
Dyrere sygehusmedicin er et kæmpe problem, som umuligt kan løses indenfor regionens
budget.
Den seneste regionale udviklingsplan er blevet styrket med inddragelse af kommuner og
erhvervsliv. Bl.a. ført til styrkelse af uddannelser i regionen.
Vi skal kritisere centraliseringen af psykiatrien og nedlæggelse af decentrale mødesteder.
Mangel på specialister på sygehusene er et problem. Det kan føre til lukning af små
sygehuse og ambulatorier.
Thisted Sygehus kan ikke drives som et rent akutsygehus. Der skal også være andre opgaver
til at ”fylde op”, så personale og bygninger kan udnyttes.
Vi skal styrke de lokale sundhedshuse, så de kan tage flere af de lettere opgaver fra
sygehusene.

5. Regnskab
Kasserer Jørgen Grøn fremlagde det reviderede regnskabet, som også blev omdelt skriftligt.
Regnskabet viste et overskud på 46.700 kr.
Regnskabet blev godkendt.
6. Budget
Kasserer Jørgen Grøn fremlagde budgettet for 2015, som også blev omdelt skriftligt.
Kontingentet er uændret 10 kr. pr. medlem pr. halvår. Der er afsat 26.000 kr. til folketingsvalg,
10.000 kr. til arrangementer og 5000 kr. til støtte til partiforeninger. Der budgetteres med et nulresultat.
Budgettet blev vedtaget.
7. Valg
Formand: Thomas Krog
Bestyrelsesmedlemmer: Frank Østergaard, Jørgen Grøn, Allan Caspersen, Annette Søegaard, Ingolf
Hedegaard, Aino Linkhorst, Mikkel Mørk. Dertil kommer et medlem, som SFU-Nordjylland
udpeger.
Suppleanter: 1. Jimmi Sørensen, 2. Mathias Caland.
Revisorer: Erik Ingerslev, Anders Christiansen.
8. Eventuelt
Formanden Thomas Krog takkede for det store fremmøde på trods af at mødedatoen var blevet
ændret med kort varsel inden mødet.

Referent
Thorkild Olesen

