
Bestyrelsens beretning 2017 

 

Organisatorisk  
 
 
Der var 3082 vælgere, der stemte på SF ved byrådsvalget. Vi mistede desværre vores 
mandat. Stemmeprocenten endte på 2,7% med en tilbagegang på 0,9%. 
Vi manglede kun få hundrede stemmer i at beholde mandatet, men på grund af 
valgforbundet med blandt andre Socialdemokratiet gik stemmerne altså hertil i stedet. 
Tusind tak for Jeres opbakning! 
 
Året i partiforeningen har været præget af byrådsvalget. Der blev afholdt en flot valgkamp 
med de få aktive resurser der var til stede. Vi mangler både friske kræfter i bestyrelse og 
som kandidater. At vi røg ud af byrådet var lidt af et chok, som gør vi nu skal tænke nye 
tanker. Det kan ses af bestyrelsens forslag til aktivitetsplan, hvoraf det blandt andet 
fremgår, der skal findes kandidater og aktivister i det kommende år 
 
Derudover opfordres medlemmerne til at melde ind på politikområder og danne grupper for 
hvert politiske udvalg i kommunen. Der påtænkes at udpege profiler med 
spidskompetencer og oprette politisk ”ordførerskaber” for kommende kandidater, der kan 
melde udspil ud til medierne.  
 
Ved at holde åbne temamøder og nedtone det organisatoriske håber vi på flere friske 
kræfter i partiet. 
 
 

Bestyrelse og udvalg 

Bestyrelsen har afholdt månedlige møder (juli undtaget). Bestyrelsen fungerer også som 
kommunalpolitisk baggrundsgruppe, så har afholdt åbne møder, hvor der er diskuteret 
kommunalpolitik. Bestyrelsen har haft en tæt kontakt til SFU, vores byrådsmedlem, samt til 
vores lokale folketingsmedlem, som har deltaget til de fleste møder. Husk at 
bestyrelsesmøder er åbne for alle medlemmer.  
 

Information 

Beskrivelser af møder og andre aktiviteter findes i kalenderen på hjemmeside, på 
Facebook-siden, samt i de nyhedsbreve der udsendes på mail til medlemmerne forud for 
medlemsmøder. Der er i 2017 udsendt 16 mails, en halvering i forhold til året før. I løbet af 
året har nyhedsbrevet ændret form så det nu er magen til de landsdækkende 
nyhedsbreve. Afsender af nyhedsbrevet vil altid være snapsen@sf-aalborg.dk.  
 
Facebook bruges flittigt året rundt, med nyt om hvad Lisbeth og de andre laver i 
Folketinget, om byrådsarbejdet og byrådsvalget mv. 

mailto:snapsen@sf-aalborg.dk


 

Aktiviteter 

 
Der har været afholdt 4 medlemsmøder: 

 
 Fællesspisning og medlemsmøde om skolepolitik 
 2 medlemsmøder omkring kommunalt budget med fællesspisning 
 Nytårskur med Sebastian Dorset og Karsten Lauritzen 

 
Også i år blev det til et storstilet 1. maj arrangement i lokalerne med morgenkaffe og tale. I 
Kildeparken deltog Jens Toft-Nielsen i en paneldebat på scenen som vores 
borgmesterkandidat. Byrådsmedlem Jens Toft-Nielsen har deltaget i grundlovsmødet på 
Skansen i Nørresundby.  I september var SF repræsenteret ved Aalborg Øst-dagen, 
ligesom der har været valgkampaktiviteter løbende igennem efteråret. Det er først og 
fremmest valgkampen der har præget året.  
 
 

Medlemmer pr. 31. december 2017: 

 
234 medlemmer, heraf 162 betalende (A, B og C), 64 SFU’ere samt gratis medlemmer 
 
En stigning på omkring 45 medlemmer i forhold til året før.  
 
Nogle medlemmer flytter partiforening og nye kommer til, særligt de nye gratis 
medlemmer. Andre kommer i restance, da vi mister kontakten. Det er vigtigt at 
medlemmerne selv sørger for at få oplyst ny fysisk adresse, ny mailadresse og nyt 
telefonnummer på partikontoret.  
 
Nogle melder sig selv ud, andre holder op med at betale og bliver efterfølgende smidt ud. 
Folk skal huske selv aktivt at melde sig ud, i stedet for bare at stoppe med at betale og 
ignorere 2 rykkere per mail. 
 
 
 
Kommunalpolitik: 
V/ Jens Toft-Nielsen 
 
 
Året 2017 bød på både op- og nedture. 
 
Først optur, idet en af SF's mærkesager - Kulturbroen, gang- og cykelbroen på 
Jernbanebroen - blev indviet 4. marts i overværelse af flere tusinde glade borgere. 
Borgmesteren og undertegnede klippede i fællesskab snoren, og så var broen åbnet. Den 
er blevet en stor succes, og bruges hver dag af mange mennesker. 
 



Som byrådsmedlem har jeg - ud over i byrådet  - siddet i to fagudvalg : Familie- og 
Socialudvalget og By- og Landskabsudvalget. Arbejdet i begge udvalg er spændende og 
præget af lange møder med mange beslutninger. Det er i udvalgene, det egentlige 
byrådsarbejde foregår, og i den forbindelse kan det godt mærkes, at der er 5 udvalg, vi 
ikke er repræsenteret i.  
 
Vi har prøvet at kompensere for dette ved, at bestyrelsesmedlemmer og andre 
medlemmer følger med i dagsordener og referater, og på den baggrund kommer med 
input og holdninger på vores bestyrelsesmøder. 
 
I efteråret indgik vi budgetforlig sammen med alle øvrige partier i byrådet, et bredt budget, 
der bl.a. sikrede SF-ønsker om flere penge til folkeskolen og til sociale normeringer, til 
skovrejsning samt til cykelparkering og elcykelladning i midtbyen. Vi fik desuden fastholdt 
vores mærkesag Gratis psykologhjælp til unge, og alle vores cykelsti/cykelstribeprojekter 
er nu realiseret. 
 
Inden den afgørende budgetforhandling offentliggjorde vi, som et af få partier, vores 
budgetforslag.  
 
På selve budgetforhandlingsdagen mødtes alle interesserede medlemmer i kælderen 
under Borgmesterens Forvaltning. Byrådskandidat Allan Norré og jeg deltog hele dagen i 
de egentlige forhandlinger i lokalet ovenpå, men i hver pause orienterede vi 
medlemmerne, drøftede forholdene og blev alle enige om, på hvilken måde vi kunne 
fortsætte forhandlingerne, eller om vi alternativt skulle forlade dem. En god demokratisk 
proces. 
 
Årets nedtur kom til kommunalvalget 21. november, hvor SF kom til at mangle ca. 170 
stemmer i at bevare vores mandat. Socialdemokratiet gik meget frem, og alle andre partier 
i byrådet gik tilbage. Vi var det eneste støtteparti til socialdemokraterne, der ikke gik 
væsentligt tilbage, idet Radikale og Enhedslisten mistede væsentligt flere stemmer og hver 
mistede et mandat. Undertegnede fik som spidskandidat fremgang i personligt stemmetal i 
modsætning til spidskandidaterne for Radikale og Enhedslisten, der gik tilbage, men 
desværre havde SF ikke sul nok på kroppen til at kunne modstå tilbagegangen på ca. 
1000 stemmer. 
 
Partiet er derfor beklageligvis ikke repræsenteret i Aalborg Byråd i perioden 2018-2021.  
 
 
Landspolitik  
 
Kommer senere... 


