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SF - Svendborg 

Referat bestyrelsesmøde mandag, den 21. oktober 2019 

Sted: Færgegården. Tid: 19.00 – ca. 21.00 
 

Tilstede: Kaj, Hans Jørgen, Bruno, Annette og Käthe 
Afbud: Dennis, Marie. 
Ordstyrer: Annette 
Referent: Käthe 
 

1. Godkendelse af referat 23. september 2019  
Godkendt. ( Udsendt d. 22/9.) 
 

2. Økonomi 
Käthe laver udkast til budget 2020, derefter i samarbejde med Annette. Klar til næste 
bestyrelsesmøde. 
Der afsættes 10.000 til valg i budget 2020. 
Der er p.t. 101 medlemmer (efter mødet er der kommet en udmeldelse, så nu er vi 100). 
Annette sender medlemsliste til Kaj. 
Der er kommet enkelte kontingent indbetalinger siden sidst. Vi har betalt 750,00 kr. for 
EP plakater (Karsten og Kira). Der er også trukket for kontingent til SF centralt. 
Aktuelt regnskab blev udleveret. 

 

3. Lokaler 
Vi har måske to muligheder. At blive hvor vi er – eller flytte til nye lokaler i 
Færgegården. Derfor afholdes bestyrelsesmødet her, til gennemsyn.   
Vi besluttede at flytte til Færgegården om et par måneder. Kaj og Dennis/Rasmus køber 
skab i IKEA. Kaj sørger for nøgle og booking af lokale hos CETS (Center for Teknik og 
Service). Annette kontakter SFU’erne, og udlejer på Christians vej. 

4. Orientering fra 
 Byrådet – herunder budgetforhandlingerne 

Forhandlingsgruppen syntes der havde været et godt forløb op til 
budgetforhandlingerne. Selve forhandlingerne forløb også meget roligt. Kun 
Enhedslisten var ikke med. Det endte med 6 mill. på drift, og 23 mill. på anlæg til 
at dele ud af. Der er sendt nyhedsbrev fra Bruno om budgettet.  

 SEF  
Intet 

 Rådet for Socialt udsatte 
Udvalget har besluttet at Den Blå Lagune må blive, men på sigt skal der ses på en 
pladsering.   

 Regionen  
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Budgetforhandlinger er i gang.  
 Storkredsen –  

Der er møde i storkredsen i dag, derfor kunne den nye formand Jesper 
Meyerhofer ikke komme. Han inviteres til næste gang.  

 Status på nye/udmeldte medlemmer – 1 nyt medlem   
Se under pnkt. 2 

5. Politiske emner 
 Baggrundsgruppemødet den 24. oktober – dagsorden 

Møder er rykket til d. 11/11. Vi skal drøfte ressource tildeling (special skolerne), 
gennemgå budgettet/hvad skal vi følge op på. Mødet d. 20/11 er aflyst. Mødet d. 
24/10 er aflyst.  

 Planlægning af medlemsmøde den 13. november  
Mødet afholdes på Færgevej. Kaj booker. Kaj kontakter Karsten Hønge. De to 
transportordfører kan ikke komme. Alternativt kan vi invitere Tonni fra Langeland 
eller Mikkel Dragsmose (KPLU ansvarlig). Emnerne bliver bl.a. orientering og 
budgettet og processen op til næste valg. Kaj har lavet et forslag. Vi kan også 
opfordre til arbejdsgrupper med fordeling af politiske områder/lave nye 
arbejdsprogrammer. Der meldes ud om side ordnet opstilling. Käthe sørger for 
smørrebrød. Hans Jørgen sørger for drikkevarer, kaffe/the med lidt sødt. Annette 
laver invitation.  

6. Andre emner  

 SF Region Syd planlægger klima debat lørdag den 26. oktober 2019 i Middelfart 
Annette deltager. 
Der er vintertræf d. 11+12 januar 2020 i Svendborg (Christiansminde). Vi bør 
møde talstærkt op.  
Der er landsmøde d. 7. +8. marts 2020 i Kolding. 
Vores generalforsamling d. 14. marts 2020 på Færgevej. Kaj booker.  

 
7. Eventuelt  

Næste bestyrelsesmøde 18.11 – afbud fra Annette  
Kaj booker Færgevej.  

 
 


