
SF- Odenses Generalforsamling lørdag 09/03 2019

Antal tilstedeværende på generalforsamlingen: 21 medlemmer af partiforeningen.

1. Velkomst ved formanden
               -Velkomst ved formanden Axel Skytthe, og sang: Når jeg ser et rødt flag smælde.

2. Formalia

               - Valg af dirigent og referent.
                     - Dirigent: Lars Horn.
                     - Referent: Casper Marienlund.

               - Godkendelse af dagsorden.
                     - Dagsorden er vedtaget og er lovligt indkaldt.

3. Bestyrelsens beretning ved formanden

-Beretningen forelægges til godkendelse af generalforsamlingen ved formanden Axel 
Skytthe.
-Generalforsamlingen godkendte beretningen enstemmigt.

4. Beretninger fra Byrådsgruppen / Baggrundsgruppen
               -Beretningen forelægges til godkendelse af generalforsamlingen ved rådmand Brian Dybro.
               -Generalforsamlingen godkendte beretningen enstemmigt.

5. Fremlæggelse af regnskab for 2018

 -Regnskabet forelægges til godkendelse af generalforsamlingen ved kasser Kaj Bager.
 -Generalforsamlingen godkendte regnskabet enstemmigt.

6. Finans- og skattepolitik set fra et SF synspunkt

 -Oplæg ved Lisbeth Bech Poulsen, MF.
 -Her var der efterfølgende debat omkring den finansielle sektorer .
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7. Fremlæggelse af forslag til aktivitetsplan for 2019

-Aktivitetsplanen forelægges til godkendelse af generalforsamlingen ved næstformand 
Casper Marienlund.
 -Det bliver pointeret vigtigheden i at aktivirere medlemmerne i forbindelse med den 
kommen folketingsvalgkamp.
- Det bliver pointeret at vi har været gode til at deltage i forskellige arrangementer, selv 
dem vi ikke er hovedaktører på, og at dette skal vi fortsætte med. 
- Aktivitetsplanen blev vedtaget.

8. Frokost

9. Hovedtemaer i den kommende valgkamp

-Oplæg v/ kandidater til folketing og EU-parlament samt regionsrådsmedlem.
 Oplæg om:
     -Regeringens sundhedsudspil ved regionrådsmedlem Karsten Fogde. 
     -SFs rolle i det kommende folketingsvalg og europaparlamentsvalget 
      ved folketingsmedlem og EP kandidat Karsten Hønge.
     -Ulighed ved folketingskandidat Line Mørk.
     -Klima ved folketingskandidat Ditte Rasmussen.
- Efterfølgende blev oplæggene kommenteret og diskuteret. 

10.  Fremlæggelse af forslag til budget for 2019

 -Budgettet forelægges til godkendelse af generalforsamlingen ved kasser Kaj Bager.
- Efterfølgende debat omkring budgettet. Der blev blandt andet diskuteret om vi skulle fortsætte 
med at beholde lokalerne på Kongensgade 70.
- Budgettet blev vedtaget 

11. Indkomne forslag
Ingen indkommende forslag
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12.   Valg af

- Formand.
-Axel Skytthe blev valgt som formand.

- Kasserer.
- Kaj Bager blev valgt som kasser.

- 7 bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter.
- Bestyrelsesmedlemmer: Axel Bay, Birgitte Gade, Casper Marienlund, Jørgen Bendix, 
Karsten Fogde, Marianne Ostendorf, Morten Berthelsen.
-Bestyrelsessuppleanter: 1 suppleant Thomas Jespersen, 2 suppleant Freddy Vermod.

- 2 baggrundsgruppemedlemmer + 1 suppleant.
 -Baggrundsgruppemedlemmer: Line Mørk og Lars Ostendorf.
 -Baggrundsgruppe suppleant: Lars Horn.

- 2 revisorer + 1 suppleant.
-Revisorer: Holger Lomholt og Kasper Westh.
-Revisorer suppleant: Ditte Rasmussen.

13. Kl. 15:15 Beretninger fra

- Folketingsgruppen / landsledelsen ved Karsten Hønge.

- SF Storkreds Fyn ved Axel Skytthe.

- SFU-Odense.

14. Kl. 15:45 Eventuelt

- Vi takker for god ro og orden

          Generalforsamlingen startede kl.10.00 og sluttede kl.14.38
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