Referat af SF Aalborgs ordinære generalforsamling lørdag den 10. marts 2018 kl.
13.00-16.00

Generalforsamlingen blev startet med en velkomst ved Allan Norré Pedersen

1. Godkendelse af dagsorden
Punkt 5 tages under punkt 4. Der byttes rundt på punkt 6 og 7 (nyt punkt 5). Ellers
godkendt.
20 stemmeberettigede medlemmer var mødt op.

2. Valg af dirigent
Bestyrelsens forslag, Erik Ingerslev fra SF-Jammerbugt, blev valgt.
Erik konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, og derfor beslutningsdygtig.
3. Valg af referent
Lars Hoffmeyer Novrup blev valgt.

4. Bestyrelsens beretning samt aktivitetsplan
Allan Norré Pedersen fremlagde kort beretningen, der kan læses på hjemmesiden. Allan
Norré Pedersen fremlagde bestyrelsens forslag til aktivitetsplan.
Ny situation efter kommunalvalget, der bør nu fokuseres på flere udadvendte aktiviteter.
Kommunale temagrupper, så vi igen kan få medlemmer i byrådet.

Lisbeth Bech Poulsen, MF:
Storkonflikt fylder på Christiansborg pt. Den danske model på det offentlige område til
debat i partiet. SF går ind for lærerne skal have en arbejdstidsaftale. Stemte imod lockout i
KL.
Berettede om efteråret på borgen, skattereform og aktuelt om ghettoplanen fra regeringen.
Der er elementer vi gerne vil være med i, men stiller ændringsforslag til finansieringen, da
vi ikke accepterer man tager alle pengene fra Landsbyggefonden.

Britta Mølgaard, bestyrelsesmedlem i Parasollen: serverer dobbelt så meget mad i forhold
til få år siden, psykisk sårbare bliver stedet også brugt til, har udgivet bog der kan købes
så man på den måde kan støtte stedet.
Finn Karstenskov, medlem af bestyrelsen i Aalborg Kongres og Kulturcenter. Er kommet
ny ung direktør, der tør prøve nye ting.
Inge Ibsen Fomcenco, formand i Det Hemmelige Teater. Godt socialt miljø, flere unge
kommer til.
Allan Norré Pedersen, bestyrelsesmedlem i Hasseris Gymnasium, skal snakke konflikt.
Internationale kollegium: Tech College vil gerne købe kollegiet.
Lasse Hjorthøj, formand for SFU Aalborg – mere på gaden med aktioner, følg os på
Facebook eller blev støttemedlem.
Jacob Klivager, bestyrelsesmedlem i Nørresundby gymnasium, sociale problemer
arbejdes med, stigning i elever, og så er Jacob blevet landsformand i SFU (kampagne
mod ulighed, penge på uddannelser i stedet for skattelettelser)
Selmer Nielsen, Sportshøjskolen. Ny forstander, nyt motionscenter, stigning i elever

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
Bestyrelsens forslag til aktivitetsplan blev enstemmigt vedtaget. Det er stadig muligt at
komme med gode ideer.

5. Indkomne forslag
Forslag til vedtægtsændringer v/ Allan Norré Pedersen.
Der er enig tilslutning til rettelserne.

6. Regnskab og budget
Selmer Nielsen fremlagde regnskab for 2017 og budget for 2018
Af de opsparede midler skal der bruges nu til aktiviteter, så vi bliver synlige i kommunen
og får flere medlemmer
Enstemmigt vedtaget.

7. Valg af formand
Allan Norré Pedersen er valgt.

8. Valg af kasserer
Genvalg til Selmer Nielsen

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
Jørgen Andersen, Inge Ibsen Fomcenco, Line Petersen, Erik Busse
1. suppleant: Magnus Kronborg Christiansen, 2. suppleant Finn Karstenskov, 3. suppleant
Lisbeth Bech Poulsen

10. Valg af revisorer og –suppleanter
Anders Hind og Hanne Dam samt til 1. suppleant Jane Østergaard og 2. suppleant Allan
Caspersen.

11. Valg af medlemmer til regionsrepræsentantskabet
Lene Linnemann, Britta Mølgaard, Allan Caspersen, Erik Busse, Lis Carlsen, Line
Petersen
1. suppleant Selmer Nielsen, 2. suppleant Lars Hoffmeyer Novrup

12. Valg af delegerede til landsmøde
Lasse Hjorthøj, Claudia Simone, Christian Smedegaard, Magnus Kronborg Christiansen,
Matthias Ulberg, Lone Grønnebæk, Inge Ibsen Fomcenco, Allan Norré Pedersen
Lisbeth Bech Poulsen og Jacob Klivager er suppleanter

13. Valg af fanebærer
Allan Norré Pedersen blev valgt.

14. Eventuelt
SF Nordjylland afholder generalforsamling 19. marts, alle er velkomne, men kun
repræsentantskabet kan stemme
Husk tilmelding til landsmødet inden 15. marts
Bestyrelsen takkede dirigenten.

