
 

Referat af SF Aalborgs ordinære generalforsamling lørdag den 29. februar 2020 kl. 
12.00 -18.00 
  
  
Generalforsamlingen blev startet med en let frokost samt velkomst ved Allan Norré 
Pedersen 
  
Oplæg og debat ved Louise Faber (formand for Borgerbevægelsen imod en motorvej i 
Egholmlinjen) 
 
 
”Når jeg ser et rødt flag smælde” blev sunget 
 
 
45 stemmeberettigede medlemmer var mødt op 
 

1. Godkendelse af ændret dagsorden ift. dagsordenen i vedtægterne 

Der skal ikke vælges delegerede til landsmøde, er allerede gjort. 

Godkendt. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Ønske om at punktet 6.b bør udgå. Forslagsstillerne (Bestyrelsesmedlemmrne 

Benjamin Jørgensen og Lasse Hjorthøj, samt Tobias Andersen og Melina 

Andersen, som var dirigent på medlemsmødet 19. november), mener ikke 

bestyrelsen har fået mandat til at indstille en spidskandidat af medlemsmødet 

19. november.  Det er vigtigt for forslagsstillerne, at alle medlemmer selv tager 

beslutningen om hvem, der er den bedste spidskandidat - uden påvirkning fra 

bestyrelsen.  

Efter samtaler med kandidater har bestyrelsen lavet en indstilling på, hvem den 

anbefaler, som den stærkeste kandidat.  

12 stemmer for. 18 stemmer imod, 10 undlader. Punktet kommer på 



dagsordenen. 

Godkendt. 

    

3. Valg af dirigent 

Bestyrelsens forslag, Erik Ingerslev fra SF-Jammerbugt, blev valgt. 
Erik konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, og derfor 
beslutningsdygtig. 

  

4. Valg af referent 

Lars Hoffmeyer Novrup blev valgt. 

  

5. Nedsættelse af stemmeudvalg 

Bodil Rokkedal Johansen, Melina Andersen, Bente Toft-Nielsen. 

 

6. Valg af spidskandidat til Kommunalvalg 2021  

a. Fastlæggelse af valgprocedure 

Da der kun er to kandidater at stemme på, skal man stemme på 1 af dem. 

b. Fremlæggelse af indstilling fra bestyrelsen 

Efter samtaler med fire kandidater, peger bestyrelsen på Peter Larsen som 

den stærkeste kandidat. Det er ikke et fravalg af nogen, alle er meget 

kvalificerede. Efterfølgende har den ene af kandidaterne trukket sig og 

efter indkaldelsen til generalforsamlingen, har Valdemar Hundebøll 

Benzon trukket sig, så der nu kun er to at vælge imellem. 



c. Kandidatpræsentation 

Inge Ibsen Fomcenco, (tidligere byrådsmedlem i 9 år), lærer og 

afdelingsleder.  Har de sidste 20 år arbejdet med børn og unge indenfor 

specialområdet, samt deltaget på gaden i mange valgkampe for SF. Mener 

SF skal vinde sine vælgere tilbage, ved at være børnenes parti. 

Peter Larsen, er motiveret af, at SF får et kanonvalg og kan udfordre 

Socialdemokratiet. Går efter et godt samarbejde imellem 2-3 SF’ere i 

byrådet og et godt samarbejde med bestyrelsen. Har tidligere været 

Skole- og dagtilbudschef i Hjørring. Har ledelseserfaring og går efter 

rådmandspost. 

 

d. Herefter debat  

Inges røde tråd er børn (unge og ældre) samt socialområdet. Har i kraft af 

sit arbejde mødt mange fortvivlede forældre, der er kommet i klemme i 

det kommunale system. Vil helst være socialrådmand, men ellers 

ældre/handicap- eller skolerådmand. Vi skal have vundet pædagoer og 

lærere tilbage som vælgere. Derudover er klimaet også vigtigt, ligger over 

alt det andet. 

 

Peter har et stort netværk indenfor dagstilbud og uddannelse. Har været 

med til at lave lokalaftale for lærerne i Hjørring. Har været SF’er i to år, 

da han hellere ser muligheder for børn og ældre i stedet for 

skattelettelser. Han er utilfreds med kommunal økonomi. Mener aktivisme 

er vigtigt, men vil også have fokus på medier heriblandt sociale medier. 

Chefjobbet har hindret ham i at være politisk offentligt indtil nu. Kender 

kommunalpolitik indefra.  

e. Valg af spidskandidat 



Peter Larsen valgt med 23 stemmer. Inge fik 22 stemmer. 

Peter takker og håber på et godt samarbejde med alle. Ved at valget er et 

stort ansvar og en stor ære. 

Inge takker for tilliden. Hun tager afstemningen som en tillidserlæring.  

 

f. Videre procedure for valg af kandidater 

Det er besluttet at opstille på partiliste på medlemsmødet 19.november 

2019. Til generalforsamlingen vælges der op til 8 prioriterede kandidater 

(dette nummer kan ændres, såfremt generalforsamlingen ønsker det). 

Med prioriterede kandidater, forstås kandidater der planlægger at føre 

aktiv valgkamp. Disse kandidater vil ikke endnu blive nummereret på 

partilisten.  

Efter generalforsamlingen vil bestyrelsen arbejde på en indstilling for 

nummerering af de prioriterede kandidater, som et medlemsmøde skal 

forholde sig til (formentlig umiddelbart efter sommerferien).   

g. Fastsættelse af vejledende prioriteret kandidatfelt uden nummerering 

Benjamin Jørgensen. Valdemar Hundebøll Benzon. Thomas Kjeldsen. Allan 

Norré Pedersen. Jane Østergaard. Jens Toft-Nielsen. Jørgen Andersen. 

Alberte Jul Andersen. Katie Henshaw.  

 

7. Bestyrelsens beretning 

En skriftlig beretning er udsendt sammen med indkaldelsen til 

generalforsamlingen. 



Line Petersen beklagede at hun på grund af nyt arbejde i København må trække 

sig som formand i utide. Hun takker for et ene år det blev til som formand. Allan 

Norré Pedersen, som fungerende formand, takkede Line for hendes indsats, hvor 

der er blevet afholdt to valgkampe.  

Beretningen blev godkendt med 44 stemmer for. 1 undlod at stemme. 

 

8. Aktivitetsplan  

1. Herunder drøftelse af aktiviteter i SF Aalborg 

Allan fremlagde bestyrelsens aktivitetsplan. Byrådsvalget er 

hovedprioritet. Strategigruppen og politikgruppen afholder møder. 

Månedlige bestyrelsesmøder.  

Bestyrelsen vil også bestræbe sig på også at afholde medlemsmøder med 

politisk indhold. 

Forslag til aktiviteter: 

”Spaghetti og politik-møder” for børnefamilier. En forslagskasse på 

hjemmesiden. Kampagneorienterede indsatser. Åbne medlemsmøder. 

Arrangemetner med fagforeninger (lyttemøder). Korte foredrag. Møder 

sammen med andre foreninger. Udenrigspolitiske temamøder.  

Opfordring til at melde sig til at stå for enkelte arrangementer. 

 

9. Regnskab og budget 

Selmer Nielsen fremlagde regnskab og budget. Banken kræver fremover dokumentation 

fra samtlige medlemmer af bestyrelsen, i form af sundhedskort. 



Enstemmigt vedtaget. 

10. Indkomne forslag  

Bestyrelsen foreslår en konsekvensrettelse. § 7 stk 3 ændres således at punkt 14 i 
dagsorden til generalforsamling udgår. Punktet omhandler valg af delegerede til SFs 
landsmøde. 
 

Punkt 1 i dagsorden til generalforsamling flyttes til punkt 3. Punktet omhandler 

godkendelse af dagsorden. 

Enstemmeigt vedtaget. 

 

11. Valg af formand.   

Allan Norré Pedersen er valgt for 1 år. 

 

12. Valg af kasserer.  

Selmer Nielsen er genvalgt. 

 

13. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jfr. § 5, stk. 3 samt tre suppleanter 

På valg: Erik Busse, Jørgen Andersen, Benjamin Jørgensen og Jens Toft-Nielsen, samt 

Allans plads for 1 år (som ellers ikke er på valg). 

Opstillede: Mona Elisabeth, Bente Toft-Nielsen, Valdemar Hundesbøll, Finn Karstenskov, 

Bodil Rokkedal Johansen, Belle Hedeman, Thomas Kjeldsen, Erik Busse, Jens Toft-

Nielsen, Benjamin Jørgensen, Melina Andersen    

Nyt stemmeudvalg: Allan, Lasse og Line 



41Stemmeberettigede 

Der blev afholdt lodtrækning mellem nr. 4 og nr. 5 (stemmelighed). 

De valgte til bestyrelsen blev: Melina Andersen, Jens Toft-Nielsen, Bente Toft-Nielsen, 

Benjamin Jørgensen, samt Finn Karstenskov blev valgt for 1 år. 

Suppleanter: 

Det blev besluttet, at dem med nummer 6, 7 og 8 i afstemningen bliver suppleanter. 

1. suppleant: Belle Hedeman, 2. suppleant: Valdemar Hundesbøll, 3. Suppleant: Bodil 

Rokkedal Johansen.  

 

14. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter 

Jane Østergaard og Allan Caspersen genvalgt. 
 
1. suppleant: Jacob Klivager. 2. suppleant: Lars Hoffmeyer Novrup 

 

15. Valg til regionsrepræsentantskabet 

Opstillede: Lene Linnemann, Britta Mølgaard, Rasmus Linnemann, Inge Ibsen Fomcenco, 
Allan Caspersen, Erik Busse, Bodil Rolledal Johansen, Tobias Kaastrup Andersen, Lis 
Carlsen, Lasse Hjorthøj, Benjamin Jørgensen.  
 
40 stemmeberettigede 

 
Valgte: Lene Linnemann, Rasmus Linnemann, Britta Mølgaard, Erik Busse, Bodil 
Rokkedal Johansen, Inge Ibsen Fomcenco, Lis Carlsen, Lasse Hjorthøj, Benjamin 
Jørgensen. 
 
Tobias Kaastrup Andersen og Allan Caspersen er suppleanter 
 
 



 

 

 

 

16. Valg af fanebærer 

Lasse Hjorthøj valgt ved håndsoprækning. 

17. Eventuelt. 

 
Jacob Klivager opfordrer bestyrelsen til at evaluere processen med valg af 
spidskandidat til kommunalvalg. 

 
Line Petersen opfordrer til sober debattone i den sociale snak undervejs.  
 
Husk SF Nordjyllands repræsentantskabsmøde 4. Marts. 
 
Opfordring til en god mobilkultur under generalforsamlinger. 
 
Opfordring til at tænke over hvorvidt man indstiller andre til hverv eller at man gør det 

selv. 

Tak til Erik Busse og Jørgen Andersen for bestyrelsesarbejdet. Husk bestyrelsesmøder er 

åbne for alle medlemmer. 

Allan takker for valget til formand. 

Tak for valget til kasserer. 

Tak til dirigenten . 

 

Erik Ingerslev, dirigent 

Lars Hoffmeyer Novrup, referent 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 


