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SF Svendborg 

Bestyrelsens beretning 2018/2019 

Generalforsamling 2. marts 2019. 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen har været stabil siden sidste generalforsamling. Der har været afholdt 

bestyrelsesmøder 1 x månedlig (bortset fra juli 2018). Der udarbejdes referatet fra alle 

bestyrelsesmøder.  

Medlemstal 

Medlemstallet har det sidste år været svagt stigende. I forbindelse med ”en oprydning” i 
medlemskartoteket på Christiansborg var der pludselig en del flytninger til andre partiforeninger.  

Christiansborg har i 2018 kørt en del hvervekampagner, bl.a. med uddeling af Pia Olsen Dyhrs bog 

– ganske gratis.  Februar 2019 er der 96 medlemmer.  Sammenlagt er der derfor status quo siden 

sidste generalforsamling. 

Landsmøde og Vintertræf 

På SF´s årlige landsmøde i april, som i 2018 blev afholdt i Kolding, deltog 3 fra partiforeningen. Det 

var naturligvis præget af det kommende folketingsvalg. Landsmødet var inspirerende og der var en 

god stemning og optimisme.  

Og her i januar har der været afholdt ”Vintertræf” – også kaldet kommunalpolitisk landsmøde. Det 

blev afholdt i København, samtidig med SF’s 60 års fødselsdag.  

1.Maj 

Som altid var vi til stede med bod i Krøyers have, 1. maj. Én af hovedtalerne var Karsten Hønge  –
.  

SFU 

Partiforeningen er meget glade for vores aktive SFU Sydfyn, og vi har med tilfredshed indledt et 

godt samarbejde med de unge, bl.a. om lån af vores partilokaler på Christiansvej. 

Vi håber på et fortsat tæt samarbejde med SFU og vil opfordre gruppen til at udpege et fast 

medlem, som kan deltage i SF Svendborgs bestyrelsesmøder m.v. 

SFU er fantastisk aktive i forbindelse med folketingsvalget og er uundværlige som aktive i 

forskellige arrangementer under valgkampen . 
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Demokratifestival i Ollerup 

Grundlovsdag  er i demokratiets tegn i Ollerup. Her har vi, som vanligt, deltaget med bod.  SF 

Storkredsen har for nylig meldt ud at man dropper Grundlovsarrangementet i Vissenbjerg. SF 

Svendborg håber, at Storkredsen i stedet vil være aktive i Ollerup.  

Medlemsarrangementer & Nyhedsbreve 

Bestyrelsen har, udover at alle møder generelt er åbne for medlemmer, afholdt et enkelt offentligt 

medlemsmøde i november 2018 med deltagelse af Steen Gade, Karsten Hønge og Bruno Hansen. 

Temaet var klima og miljø, med udgangspunkt i FN’s Verdensmål. Arrangementet blev afholdt i 

Borgerforeningen. Desværre var der ikke så mange deltagere, som vi havde ønsket. Men de 

medlemmer der dukkede op, fik en super god indsigt i FN’s Verdensmål og muligheden for at 

implementering lokalt.  

Der er i 2018 udsendt 4 nyhedsbreve (marts, april, juli og november) og 1 nyhedsbrev januar 2019 

med aktuelle emner, f.eks. efter generalforsamling, resultatet af urafstemning med kandidater til 

folketinget, budgetforhandlinger m.v.  

Budgetforhandlinger 

Som bekendt er Svendborg kommune økonomisk udfordret. Vores forhandlingsgruppe kæmpede i 

forsommeren en brav kamp for at undgå store reduktioner på de vigtigste SF fokuspunkter. 

Resultatet blev ikke helt efter vores hoved. F.eks. skete der store besparelser på ældreområdet. SF 

foreslår en skattestigning på grundskyld og dækningsafgift for at tage toppen af nogle af de 

allermest ubehagelige reduktioner, men den mulighed nedstemte flertallet i byrådet. Selvom det 

var en vanskelig proces fik det ikke SF til at forlade forhandlingsbordet. Vi er af den stærke 

overbevisning, at der skal være nogen ved bordet som trækker i retning af, at bevare vores 

velfærd så intakt som muligt. 

Et konkret eksempel er at SF fik indarbejdet ønsket om etablering af en borgerrådgiver med det 

formål at sikre borgernes retssikkerhed. Hen på efteråret kom der en ny omgang forhandling, hvor 

SF sagde ja til et par ekstra parkeringspladser! Til gengæld fik vi vores ønskede borgerrådgiver. I 

skrivende stund er stillingsopslaget ude.  

Forhandlingsgruppen er tilstede på generalforsamlingen, og det er muligt at stille yderligere 

spørgsmål til processen.  

På vegne af bestyrelsen 

Annette Blynél, formand.  


