
Bestyrelsesberetning fra SF Jammerbugt 2019

Foreningen:

Medlemstallet i SF Jammerbugt ligger nogenlunde stabilt. Dog har vi oplevet fremgang, så 
skrivende stund er medlemstallet på 40. Lige som sidste år har der været nogle udmeldinger, men 
der er heldigvis også kommet nye medlemmer til, og dem byder vi velkommen i SF Jammerbugt. 

Bestyrelsen kom efter generalforsamlingen 2019 til at se således ud: Charlotte Holst Høybye, 
formand; Matias Appel, næstformand; og Ove Albrektsen. Erik Ingerslev er fortsat vores kasserer.

Som 1. suppleant blev Bente Jensen valgt, og da Matias Appel beklagevis flyttede, er hun nu trådt 
ind i bestyrelsen. Velkommen til Bente. Frank Østergaard har overtaget næstformandsposten.

Aktiviteter:

I 2019 blev der jo afholdt valg til såvel Folketinget som Europaparlamentet. Som fortalt i 
beretningen fra sidste år, havde vi valgt at støtte folketingskandidat Henning Jørgensen fra 
Brønderslev og Theresa Berg Andersen fra Løgstør.  Der blev hængt plakater op for begge 
kandidater, således at Theresas plakater kom op vest og syd for Fjerritslev, og Hennings i resten af 
Jammerbugt Kommune. Vi var også ude med flyers for begge kandidater, lige som vi også var ude 
med flyers for EU-kandidaterne Margrethe Auken, Karsten Hønge, Kira Andersen og Peter 
Westermann. 

I maj tog undertegnede til Naturmødet i Hirtshals og hjalp SF Hjørring ved deres telt. Det var en god dag, og
der kom mange gæster i teltet. SF Hjørring har fået tradition for at deltage i Naturmødet, så de vil gerne 
have hjælp igen i år. 

I september afholdt foreningen den årlige tur i naturen i Jammerbugt Kommune – ”Ud i det grønne med de 
røde”. I år gik turen til Gjøl Bjerg, hvor Jette Staal fortalte om både bjerget og dæmningens historie. Vejret 
var så godt, at vi kunne gå ud til fugletårnet på dæmningen og retur. Vi nød en kop kaffe på Gjøl Bjerg, 
hvorefter Jette lagde terrasse til frokosten. Hele dagen skinnede solen fra en skyfri himmel. 

Medier:

Efter at vores facebook-ansvarlige bestyrelsesmedlem trådte ud, har vi endnu ikke fået udpeget en ny. 
Bestyrelsens medlemmer lægger hver især noget op ind i mellem, men det ville være dejligt, hvis vi kunne 
finde en person, der kan hjælpe os med at styrke vores digitale kommunikation til omverdenen.



SF på landsplan 

SF’s landsmøde blev afholdt i Kolding d. 30. – 31 marts med overskriften: Et parti i bevægelse – fællesskab 
giver håb. Der ud over var temaerne ”Et parti i bevægelse” og så naturligvis valgkamp. 

SF fik et flot valgresultat ved folketingsvalget med 14 mandater på Christiansborg og hele 2 i Bruxelles. Det 
kan vi godt være stolte af.
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