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SF Svendborg – et grønt parti – med røde løsninger.  

 

 

 

INDKALDELSE til 

ordinær generalforsamling 

SF-Svendborg 

Lørdag, den 2. marts 2019 kl. 12.00 – ca. 16.00 

Hos 3F, Østre Havnegade 23, 2. sal, 5700 Svendborg 

 

Generalforsamling starter med frokost. Af hensyn til bestilling af smørrebrød er det 

derfor nødvendigt med tilmelding. Venligst tilmelding til undertegnede på mail 

anbly@yahoo.dk senest 3 dage før. 

 

 

DAGSORDEN 

 

1. Valg af dirigent og referent 

 

2. Godkendelse af dagsorden – herunder konstatering om generelforsamlingen er 

lovlig indkaldt (jfr. vedtægterne skal indkaldelse fremsendes senest 14 dage før afholdelse af 

generalforsamlingen).  
 

3. Valg af stemmeudvalg 

 

4. Beretning om partiforeningens virksomhed 

a. Partiforeningens beretning v/formanden 

 

b. Byrådsmedlemmets beretning v/Bruno Hansen 

 

c. Beretning fra repræsentant fra SFU Sydfyn 

 

d. Debat om beretningerne 

 

 

5. Beretning fra folketingsgruppen v/folketingsmedlem Karsten Hønge 

 

6. Beretning fra Regionsrådet v/regionsmedlem Annette Blynél 

 

 Herunder også oplæg og drøftelse af regeringens nye sundhedsudspil 

 

7. Forelæggelse af revideret regnskab  

 

8. Fremtidige aktiviteter - bestyrelsens arbejdsplan – herunder også drøftelse af 

temaer, politiske aktiviteter til det forhåbentligt snart kommende folketingsvalg. 

 

9. Bestyrelsens budget for 2019 til orientering 

 

10. Indkomne forslag 
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 Eventuelle forslag skal indsendes til formanden senest 8 dage før 

generalforsamlingen.  

 

 

11. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

 

Jfr. vedtægterne består bestyrelsen af: formand, næstformand, kasserer, 4 

bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. I ulige år vælges: Næstformand, 2 

bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, revisor og revisorsuppleanter. Det betyder 

således valg af følgende:  

 

a. Valg af næstformand 

På valg: næstformand Rasmus Feldingbjerg Drabe - ønsker ikke at 

genopstille. 

 

b. 3 bestyrelsesmedlemmer, på valg er:   

 Dennis Ørsted Petersen – valgt for en 1 årig periode 2018 – 

genopstiller   

 Hans Jørgen Jensen – genopstiller 

 Annie Jørgensen – valgt på sidste generalforsamling, men ønsker at 

udtræde af bestyrelsen  

 

c.  2 bestyrelsessuppleanter 

 Tove Rygaard Kalkerup – genopstiller 

 Bjørn Kay – genopstiller? 

 

d. Valg af kasserer 

På valg: kasserer Bente Bondebjerg - ønsker ikke at genopstille. 

 

e. Valg af 2 medlemmer til kommunalpolitisk baggrundsgruppe. 

Baggrundsgruppen består udover medlemmer af kommunalbestyrelsen af 

formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer. Nuværende medlemmer Käthe Lund & 

Dennis Ørsted Petersen – genopstiller.  

 

 

f. Valg af revisor og revisorsuppleanter 

 

 

g.  Valg af delegerede til landsmødet 2019. – Med baggrund i vores medlemstal 

har SF Svendborg 3 pladser som delegeret. Derudover kan der deltage gæster fra 

partiforeningen.  

Endvidere drøftelse af materiale til landsmødet, hvis dette er fremsendt fra 

Christiansborg.  

 

12.  Eventuelt 

 

 

 

På vegne af SF Svendborg 

Annette Blynél 

Formand  

anbly@yahoo.dk  

tlf. 4031 9592 
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