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SF - Svendborg 
Referat af bestyrelsesmøde mandag, den 7. januar 2019. 
Sted: Christiansvej 45 A, Svendborg. Tid: 19.00 – ca. 21.30. 
 

Tilstede: Käthe, Kaj, Hans Jørgen, Bente, Vicky & Annette 
Afbud: Bruno, Rasmus & Dennis 
Ordstyrer: Annette 
Referent: Annette 
 

1. Godkendelse af referat fra 6.12.18 
 

2.  Økonomien i partiforeningen v/Bente 
Regnskab 2018 er ved at være klar. Det viser et forventet overskud (men afhænger af om 
der kommer flere fakturaer fra Christiansborg) på ca. 19.000. Samtidig er der overført 
6000 kr. til valgkampsbudget . 
Der er endvidere udarbejdet forslag til budget for 2019, som Bente har eftersendt til 
bestyrelsen.  Forslaget betyder et forventet merforbrug bl.a. p.gr.a. udgifter til valgkamp. 
Der er dog stadig en pæn egenkapital. 
 

3. Planlægning af generalforsamling lørdag den 2. marts 

 Tidspunkt - fra kl. 12.00 – 16.00 – start med smørrebrød 

 Lokale: 3 F, Havnegade – Bente har reserveret  

 Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår John Bondebjerg  (han har sagt ja til at blive 
foreslået  

 Oplæg udefra – Annette har spurgt Tonni Hansen – andre forslag imødeses gerne. 

 Invitation af folketingskandidater – Vicky & Karsten H. (Jeg går ud fra Dennis 
deltager uden særskilt invitation) 

 Stikord til bestyrelsens beretning. Annette udarbejder udkast hertil og sender til 
bestyrelsen til drøftelse på næste møde. 

 Beretning Byråd – fra Bruno. 

 Beretning Regionsråd – fra Annette 

 Forslag til kandidater til bestyrelsen. Kaj vil gerne opstille, også som næstformand. 
Käthe vil gerne stille op som kasserer. Annie ønsker at udtræde men vil gerne 
stille op som suppleant. Annette snakker med Rasmus.  

4. Folketingsvalgkampen 

 Nærmere planlægning af aktiviteter.  Vicky er inviteret til direkte debatter i 
TV2FYN. Svendborg dag 8 og Middelfart dag 15 efter valget er udskrevet. Vi 
arbejder benhårdt på at få Jacob Mark til ”lærerdebat”, besøg af Pia Olsen Dyhr 
(planlægges af Christiansborg i samarbejde med Langeland), Karsten Hønge og 
Villy Søvndal. 

 Planlægning af rundringning til medlemmer. Vi ringer rundt og spørger om 
mulighed for deltagelse i praktiske opgaver (uddeling af flyers, plakater, evt. bare i 
eget lokalområde, er der nogen der har lyst til at invitere til dialogkaffe?). Vi kører 
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materialet ud til medlemmerne) Kaj og Hans Jørgen koordinerer.  

 Planlægning af ruter for uddeling, plakatopsætning . Kaj & Hans Jørgen kommer 
med forslag. Kaj indgår i valgkampsgruppen hos Vicky. Der er nogle rigtig aktive 
SFU’er . Den dag valget udskrives mødes vi kl. 19.00. Vicky udmelder sted?  

 Kajs fremsendte oplæg er super godt – det bruges som udgangspunkt. 

 Torvet – her skal være stor aktivitet. Hans Jørgen undersøger om vi kan få lov at 
stå på det lille torv ved Sct. Nicolai Kirke som alternativ til Bytorvet. Vi kan stadig 
bevæge os rundt. 

 Der er jakker i lokalerne som SFU’erne kan få. Vicky sørger for det. 

 Plakaterne. Der er kun bestilt Vicky plakater. Der skal også bestilles 50 af Dennis 
og 50 af Hønge. Annette har bestilt via Storkredsen. 

 Flyers: Vicky er i tvivl om det er nok med de 8.500 som er bestilt. Det overvejes 
om der skal bestilles flere? 

 Valgfest på valgdagen? Skal vi arrangerer en sammenkomst på valgdagen. 
Overvejes? Gode ideer modtages.  

5. Orientering fra  

 SEF - udsat 

 Rådet for Socialt udsatte - udsat 
 Regionen - udsat 
 Storkredsen – ny mødekalender 
 Status på nye/udmeldte medlemmer. Siden sidste bestyrelsesmøde har vi fået 3 

nye medlemmer  
6. Andre emner – intet under dette punkt. 

7. Eventuelt 
Mødekalender 2019 – bestyrelsesmøder og baggrundsgruppe. 
 
Kommende bestyrelsesmøder: 
Torsdag, den 7. februar 2019 kl. 19.00 (flyttet fra mandag) 
Mandag, den 4. marts 2019 kl. 19.00  
Mandag, den 1. april 2019 kl. 19.00 
Torsdag, den 9. maj 2019 kl. 19.00 (flyttet fra mandag) 
Mandag, den 3. juni 2019 kl. 19.00  
 
Baggrundsgruppemøder: 
Mandag, den 28. januar kl. 19.00 på Rådhuset 
Mandag, den 25. februar kl. 19.00 på Rådhuset 
Mandag, den 25. marts kl. 19.00 på Rådhuset 
Mandag, den 29. april kl. 19.00 på Rådhuset 
Mandag, den 27. maj kl. 19.00 på Rådhuet 
Mandag, den 24. juni kl. 19.00 på Rådhuset 

 
Dennis anmodes om at  udarbejde ny årsplan? TAK. 

 
 


