
Bestyrelsens beretning 2018 

 

Organisatorisk  
 
 
Året i partiforeningen har været præget af arbejdet i de kommunale temagrupper, særligt 
miljøgruppen og gruppen om børn og unge. Samt planlægning af det kommende 
folketingsvalg. 
 
Vi mangler både friske kræfter i bestyrelse og som byrådskandidater. Ved at holde åbne 
temamøder og nedtone det organisatoriske håber vi på flere friske kræfter i partiet. Der er 
også folk der har meldt sig, men vi ønsker gerne flere. 
 
 

Bestyrelse og udvalg 

Bestyrelsen har jævnligt afholdt møder. Bestyrelsen har haft en tæt kontakt til SFU, 
landsledelsen samt til vores lokale folketingsmedlem, som har deltaget til de fleste møder. 
Husk at bestyrelsesmøder er åbne for alle medlemmer.  
 
Derudover har der været afholdt møder i de kommunale temagrupper, ligesom der har 
været afholdt fællesmøder med Enhedslisten og Alternativet.  
 

Information 

Beskrivelser af møder og andre aktiviteter findes i kalenderen på hjemmesiden, på 
Facebook-siden, samt i de nyhedsbreve der udsendes på mail til medlemmerne forud for 
medlemsmøder. Der er i 2018 udsendt 11 mails. Afsender af nyhedsbrevet vil altid være 
snapsen@sf-aalborg.dk.  

Året har budt på en hel ny hjemmeside. Ambitionerne her er lavere end tidligere. 
Hjemmesiden skal fungere som er hurtigt overblik og til kontaktoplysninger og vil ikke 
bruges til nyheder og læserbreve. Den webansvarlige og bestyrelsen arbejder løbende på 

at finde din rigtige form for anvendelse af hjemmesiden. Facebook vil blive opprioriteret i 
de kommende år. Ligeledes vil nyhedsbreve på mails være den vigtigste informationskilde 
angående aktiviteter.   

 

Aktiviteter 

 
Der har været afholdt  8 medlemsmøder: 

 

 Medlemsmøde om landsmøde 

 Åbent medlemsmøde med spisning (om datasikkerhed) 

mailto:snapsen@sf-aalborg.dk


 2 medlemsmøder om opstillingsform til folketingsvalg 

 Medlemsmøde med Holger K. Nielsen om udenrigspolitik 

 Opstillingsmøde for kandidater til Folketinget 

 Kommunalpolitisk medlemsmøde 

 Valgkamps Kick-Off 
 

Også i år blev det til et storstilet 1. maj arrangement i lokalerne med morgenkaffe og taler. 
I september var SF repræsenteret ved Aalborg Øst-dagen, ligesom der har været 
gadeuddeling sammen med SFU. SFU har desuden afholdt en reception i anledning af 50 
års jubilæum.   
 
 

Medlemmer pr. 28. januar 2019: 

 
226, et fald på 8 medlemmer i forhold til året før. (hvor der havde været en stigning på 
cirka 45) 
 
A: 96 
B: 30 
C: 47 
53 SFU’ere 
4 gratis 
 
36 medlemmer i restance 
 
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.  
 

 
 

Kommunal-/Landspolitik  
 
Enhedslisten har taget initiativ til fællesmøder med SF og Alternativet om kommunalpolitik. 
Her har vi deltaget med flere folk og lavet fælles udmeldinger til pressen, f.eks. om et nej til 
at bruge kommunale penge til en tredje limfjordsforbindelse. Vores formand har stillet 
spørgsmål til borgmesteren i byrådets spørgetid omkring truslen for en omfattende lock-
out af offentlige ansatte. Han fik et utilfredsstillende skriftligt svar i stedet for at kunne 
spørge mere ind til det i spørgetiden. 
 
Angående kommunalt budget har vi afholdt medlemsmøde som vi plejer, uden dog at 
kunne lave et fuldstændigt og fuldt dækkende ændringsforslag til budgettet. De enkelte 
temagrupper har meldt ud med læserbreve på enkelt-områder. Der blev i hast skrevet et 
brev til borgmesteren ud fra prioriteringerne bestemt på medlemsmødet, da han 
efterspurgte holdninger fra SF. Det var med bekymring vi så at Enhedslisten blev presset 



ud af budgetforhandlingerne. Vi udsendte en pressemeddelelse hvor vi bakkede 
Enhedslisten op. Få dage efter udsendte vi denne pressemeddelelse: 
 

- PRESSEMEDDELELSE - 

SF Aalborg Kommune har tidligere afvist deltagelse i et budgetforlig, når man på forhånd skulle 
bindes af en aftale på omkring 600 mio.kr til en Egholmforbindelse. 

Det er generelt helt uacceptabelt, at en aftale med erhvervslivet skal diktere budgetforhandlinger i 
Aalborg Kommune. 

Efter indgåelsen af budgetforliget den 27. september har forligspartierne betegnet forliget som et 
velfærdsforlig. Dette er vi ikke enige i. Forliget indeholder stadig helt uacceptable besparelser i.f.t. 
de enkelte velfærdsområder. Der er også en del omprioriteringer i forliget, hvor man blandt andet 
tager fra de ældre for at give til handicapområdet. Det er ikke rimeligt. 
Integrationen bliver vanskeligere på grund af besparelsen på to-sprogsområdet og PPR svækkes 
med store følger for de mest sårbare børn og unge.  
Børn og unge der er anbragt uden for hjemmet spares der også på. Etc. 

Der afsættes rigtig mange penge til bilismen, men kun meget begrænset midler til cyklisme. F.eks. 
havde vi gerne set yderligere prioriteringer af cykelstier i oplandsbyerne til Aalborg. Mange steder 
udenfor Aalborg by, er det decideret farligt at være cyklist pga. manglende cykelstier. Det afholder 
folk fra at bruge cyklen som alternativ. Og giver kun yderligere belastning af vejnettet med flere 
biler. 

Aalborg er meget svagt placeret på landsplan ift. normeringer på vuggestueområdet. Faktisk er 
Aalborg Kommune den 7. ringest normerede kommune på landsplan.  
Alle taler om tidlig indsats og forebyggende pædagogik for de helt små, men området prioriteres 
ikke. Børnehaveområdet prioriteres heller ikke. Der er ganske enkelt ikke tid til det enkelte barn. 
På disse områder kunne man have vist vejen, som alle politikere ellers lovede før valget. 

Lokalbibliotekerne lukkes alle, og det er uforståeligt, at man i et forlig, som man betegner et 
velfærdsforlig, vælger at spare på denne form for folkelig kultur, og hvor lokalområderne har stor 
glæde af bibliotekerne som lokale samlingssteder. 

//SF Aalborg 

 
I 2019 er det vores hensigt at have en pressemeddelelse klar forud for vores kommunale 
medlemsmøde.  
 
Landspolitisk har Lisbeth taget vare på sine ordførerskaber, blandt andre IT, skat og 
finans. Her har særligt bankernes hvidvask præget året, hvilket har ført til et udspil om en 
stærkere regulering af finanssektoren. Ligeledes har SF fremsat forslag om at sætte 
barnets tarv i centrum i familiesammenføringssager. Det vil blive for meget at skrive i 
detaljer her hvad Lisbeth og de andre får tiden til at gå med på borgen, men Lisbeth 
deltager i de fleste bestyrelsesmøder samt på generalforsamlingen, hvor der er mulighed 
for uddybning. 
 
   


