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generalforsamling i SF Bornholm 14. februar 2019 kl. 19.00

dagsorden:

1: valg af dirigent bestyrelsen foreslår Michael Tysk-Andersen

2: valg af referent

3: valg af 2 stemmetællere

4: beretninger:
til godkendelse: fra bestyrelsen se bilag 1
til orientering og debat: fra kommunalbestyrelsen se bilag 2
til orientering og debat: fra landsledelsen se bilag 3

5: forelæggelse og godkendelse af regnskab se bilag 4

6: forelæggelse af budget se bilag 4

7: fastlæggelse af kontingent

8: behandling af indkomne forslag:
a: forslag til kommunalpolitiske generalforsamlings-

udtalelse, indsendt af bestyrelsen se bilag 5
b: forslag til landspolitisk udtalelse, indsendt af besty-

relsen se bilag 6

9b: valg af 3 (evt. 2) bestyrelsesmedlemmer for en periode af 2 år således at bestyrelsen
består af 6, evt. 5 bestyrelsesmedlemmmer + formand. Ved valget har hver stemme-
berettiget deltager max. 1 stemme pr ledig plads.

på valg er Mogens - villig til genvalg
Elisabeth - villig til genvalg
Nikolaj - villig til genvalg

10: valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
på valg er Michael Tysk-Andersen - villig til genvalg

Lise Tejnø - villig til genvalg

11: valg af revisor for en 1-årig periode
Birgitte Carstensen - - villig til gevalg

12: valg af revisorsuppleant for en 1-årig periode (deltager i revisionen)
Per Carlo - villig til genvalg

13: valg af SF Bornholms repræsentant i SF Region Hovedstadens bestyrelse:
på valg er Lars - ønsker ikke genvalg

14: valg af SF Bornholms 2 delegerede til SFs landsmøde (30.-31. marts i Kolding)

15: evt.

Ifølge vores vedtægter har ethvert medlem der har betalt kontingent for det nærmeste foregående kvartal,
stemmeret på generalforsamlingen. Nyindmeldte medlemmer skal have betalt første medlemskontingent.
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generalforsamling SF Bornholm den 14. februar 2019

referat 

ad 1: valg af dirigent: Michael 
Konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og dagsorden jf. vedtægterne

ad 2: valg af referent: Peter 

ad 3: valg af 2 stemmetællere: Kasper og Tommy

ad 4: beretning fra: bestyrelsen: godkendt

 kommunalbestyrelsen og landsledelsen:

taget til efterretning.

ad 5: regnskab: godkendt.

ad 6: det forelagte budget taget til efterretning

ad 7: forslag om uændret kontingent: godkendt.

ad 8: a: forslag til kommunalpolitisk udtalelse: godkendt
b: forslag til landspolitisk udtalelse: godkendt

ad 9: valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: Mogens, Elisabeth og Nikolaj

ad 10: valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år: Michael og Lise

ad 11: valg af revisor for 1 årig periode: Birgitte C.

ad 12: valg af revisorsuppleant for 1. årig periode: Per Carlo

ad 13: valg af repræsentant i SF region Hovedstadens bestyrelse: 
Lars

ad 14: valg af 2 delegerede til SF’s landsmøde: Leif og Elisabeth. 
Kasper deltager som gæst.

ad 15: SF Bornholm fylder 60 år om 2 år. Gode ideer efterlyses!   
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kommunalpolitisk generalforsamlingsudtalelse

Mere natur!

Et af SF Bornholmss temaer i vores valgprogram til 2017 var natur - både
som oplevelse, som rekreation og som værdi i sig selv. Det har vi faktisk
arbejdet for siden Regionskommunen blev skabt i 2002.

Det er derfor både en stor glæde og en stor politisk sejr at BRK og Nordea
fonden nu har indgået et samarbejde om ”grøn bølge” - en vision om at skabe
sammenhængende natur fra Hammeren til Dueodde.

Endnu er der kun tale om et for-projekt med undersøgelser og afklaringer,
men SF Bornholm vil selvfølgelig arbejde benhårdt på at selve projektet
bliver til virkelighed - og at BRK er villig til at investere i det.
Projektet opfylder alle SF Bornholmss ønsker til naturprojekter/natur-
genopretning:

- det skaber sammenhængende naturområder - dermed også ’grønne
korridorer’

- det understreger at natur har en værdi i sig selv
- det skaber mulighed for at opleve naturens ’fred og ro’
- det skaber muligheder for aktiviteter for såvel bornholmere som

turister
- det gavner klimaindsatsen ved at mindske intensiteten af belastning
- det sker i samarbejde med diverse organisationer og foreninger -

herunder heldigvis også Danmarks Naturfredningsforening.

I SF Bornholm er vi tilfredse med og glade for at vores arbejde i den
offentlige debat igennem årene og i kommunalbestyrelsens udvalg for Natur
og Miljø har været med til at gøre en forskel. Der er dog ikke tvivl om at
størstedelen af æren bør tilfalde de medarbejdere i BRK som har arbejdet
ekstremt hårdt for dette projekt.

I SF Bornholm vil vi følge, støtte og arbejde i dette projekt i årene der
kommer - til glæde for os alle og til glæde for naturen!

Lidt ’friskt’ kan man sige at i SF Bornholms første år i kommunalbestyrelsen
er vores 3 hovedtemaer

- ældreplejen
- dagpasning og folkeskole
- natur og miljø

alle blevet styrkede - via projekter, nye arbejdsmåder OG ekstra ressourcer -
det er ikke så ringe endda!

SF Bornholm
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landspolitisk generalforsamlingsudtalelse

... snart skal vi vælge!

Danmark står over for et valg.

Skal vi fortsætte med at spare på vores fælles velfærd, give skattelettelser
til de rigeste og lade uligheden stige? 

Eller skal vi styrke vores velfærdssamfund og give alle mennesker
muligheder for at få et godt liv, uanset hvor de kommer fra?

SF ønsker at skabe et mere lige samfund, et samfund hvor alle mennesker er
en del af fællesskabet.

Vi fødes ikke med lige muligheder, og derfor ligger en vigtig del af kampen
mod ulighed i barndommen. Børn skal ikke sættes bagud fra begyndelsen af
livet og få langt ringere muligheder for et godt liv. Vi vil arbejde for at ingen
børn skal vokse op i fattigdom, at den tidlige indsats for udsatte børn
intensiveres, og at der er flere voksne til børnene når de er i vuggestue,
børnehave, SFO og fritidshjem.

Et mere lige samfund kræver også lige og frie uddannelsesmuligheder for
alle, uanset hvor man kommer fra, og at folkeskolen bliver mødestedet for
børn fra alle samfundslag. 

Det kræver at alle har fri og lige adgang til forebyggende rådgivning og
behandling når de er syge, uanset om de har en fysisk eller psykisk sygdom.

Et mere lige samfund kræver at alle mennesker har et værdigt levegrundlag,
uanset hvilken situation i livet, de står i. 

Og et mere lige samfund kræver at mennesker har mulighed for at finde et
sted at bo, uanset hvor man kommer fra, og hvad man tjener.

SF er klar til at øge beskatningen for dem som ejer mest. 

Vi vil indføre en formueskat samt hæve skatten på arbejdsfri gevinster
såsom aktiespekulation og arv, og sikre at skatteunddragende og
skatteomgående virksomheder kommer til at bidrage med deres fair andel
til fællesskabet. 

Målet er at styrke velfærden og dermed sikre øget frihed og langt bedre
muligheder for de mange. Også de mennesker der er nye i vores land, skal
med i fællesskabet hvis de skal have lige muligheder for at sikre sig et frit og
godt liv i Danmark. Til gengæld har vi en forventning om at man som ny
medborger bidrager aktivt til fællesskabet og respekterer de love og
frihedsrettigheder som vi har bygget det danske samfund på.

SF Bornholm
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