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    Dronningmølle, 2019-01-30 

Kære SF’ere! 

I ønskes alle et godt nytår. 

Du indkaldelses hermed til generalforsamling, søndag den 24. februar 2019 kl 

se indkaldelsen længere nede i brevet. 

Sidste år skrev jeg tusinde tak for jeres støtte og stemmer til Kommunevalget.  

I år vil jeg håbe, at vi får Jeres støtte til de 2 kommende valgkampe – 

Folketingsvalget og valget til Europaparlamentet (EP-valget), da det er vigtigt 

vi bliver synlige i landskabet og markere os og den rød/grønne fane, vi må og 

skal have en ny regering til rødblok.  

I SF Nordsjælland stiller vi op med et stærkt opstillingsteam I kan møde vores 

kandidat Lise Müller på generalforsamlingen og høre lidt mere om, hvad hun, 

den ene af Nordsjælland folketingskandidater arbejder med.  

I kan også høre om, hvad vores lokale kandidat til EP-valget   

bestyrelsesmedlem Jens Rane Holck har at berette om hans mærkesager. 

Udover ovennævnte vil vi rigtig gerne fra nu af arbejde stærkt på at komme 

ind i byrådet i 2021.  

Bestyrelsens ønsker for 2019 - er som sidste år, at vi sammen får synliggjort 

SF’s politik langt mere i Gribskov Kommune. Vi skal blive tydeligere i 
kommunen og det mangler vi stadigvæk jeres hjælp til. 

Så her kære medlemmer har vi brug for jeres hjælp vi har brug for nye og 

flere ildsjæle til at skabe opmærksomhed og gøre arbejdet i eller med 

bestyrelsen, flere hænder, folk med ideer, gejst og tid til at hjælpe i 

forbindelse med arrangementer, events, læserbreve og alt andet, der kan 

synliggøre os på en konstruktiv og livsbekræftende måde. 
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Vi har i bestyrelsen gjort, hvad der har været muligt for os i forhold til at holde 

os orienteret om vindene på den politiske arena i vores kommune. Vi er lidt 

tættere på nu.  

Bestyrelsens store ønske for det nye år er at få mange flere medlemmer, så 

kære medlemmer hjælp os med at sprede budskaberne om vores politik og 

hverve flere medlemmer. 

Der er nok engang brug for at ændre balancen i byrådet, så kommunen kan 

blive kendt for at være en nyskabende, solid, rummelig og kunne lytte til 

borgerne og ikke kun embedsmændene. Vi skal have ro i kommunens egne 

primære borgerrelaterede områder. 

Indkaldelse til generalforsamling i SF Gribskov: 

SF Gribskov afholder ordinær generalforsamling 

Søndag den 24. februar 2019 kl. 15.00 til 17.00 i Møderum 1  

Kulturhuset, Skolegade 43, 3200 Helsinge. 

Nedenfor følger dagsordenen til indkaldelse til vores årlige 

generalforsamling, så mød talstærkt op, sammen er vi stærkere.  

 

Dagsorden for generalforsamlingen: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Formandens beretning 

3. Byrådsgruppens beretning (ej eksisterende aktuelt) 

4. Regnskab 

5. Behandling af lovforslag 

6. Behandling af andre indkomne forslag 

7. Valg af formand/kasserer 

a) Kasserer Ellen Bielefeldt (villig til genvalg) 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt et antal suppleanter, som ikke har 

stemmeret. 
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a) Bestyrelsesmedlem Kirsten Juul (ønsker ikke genvalg, villig til 

valg som suppleant) 

b) Valg af et eller flere bestyrelsesmedlemmer 

c) Suppleant Susanne Berthelsen (ikke villig til genvalg) 

d) Suppleant Børge Sørensen (villig til genvalg)  

9.       Valg af webmaster  

a) Jens Hoffmann (villig til genvalg) 

10. Valg af revisor samt suppleant for denne 

 

a) Revisor Willy Christensen (villig til genvalg) 

 

b) Revisor suppleant Bente Pedersen (vides ikke aktuelt) 

 

11.  Valg af delegeret til landsmødet og regionsrepræsentantskabet 

12.  Eventuelt. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, afleveres 
skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Dvs. 

fredag den 15.02.2019. 

 

Mange hilsner 

Kirsten Rolfsager 

Formand SF Gribskov 

rolfsager@sf-gribskov.dk 

Mobil 20404218 

mailto:rolfsager@sf-gribskov.dk

