
Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i SF 
Nordjylland, den 18. marts 2019. 

Udviklingen siden vi sidst havde generalforsamling i SF-Nordjylland har vist, at der er 

rigtig meget brug for et parti som Socialistisk Folkeparti.  

Uligheden i verden er nu så stor, at de 62 rigeste ejer lige så meget som de fattigste 

3,6 milliarder.  

I Danmark har regeringens kontanthjælpsloft og fattigdomsydelser, bragt antallet af 

børn, der vokser op i fattigdom, op på 44.000.  

Og ikke mindst i vores landsdel, hvor indtægtsgrundlaget er lavt, er mange familier 

hårdt ramt af regeringens politik. 

Samtidig med, at fattigdommen har bredt sig, har spekulanter og skattesnydere haft 

frit spil. Og grådighed og griskhed har forblindet de samme banker, som staten for få 

år siden reddede under finanskrisen.  

De penge, som banker og spekulanter har narret sig til, kunne være brugt til 

bekæmpelse af ulighed, til uddannelse, til den grønne omstilling, og til at sikre 

nedslidte en rimelig pensionsalder. 

I SF kæmper vi for et samfund, hvor alle har lige muligheder for et godt liv med 

uddannelse, sundhed og en tryg alderdom. Hvor unfair monopoler, skattely og 

grådighed bekæmpes. Og hvor vi passer på klimaet og ikke mindst på hinanden, 

uanset hvilke forudsætninger vi er født med. 

Kampen føres ikke kun på Christiansborg, men også i Regioner og kommuner. 
Det er godt at se tilbage på et år, hvor der i Region Nordjylland, og i kommunerne i 
Nordjylland, er lavet et godt og solidt stykke politisk arbejde af Socialistisk 
Folkeparti.  
Der er blevet kæmpet for at gøre Nordjylland mere grøn, for at mindste uligheden, 
og for hjælpe syge og andre, som har særligt behov for hjælp og støtte fra 
fællesskabet.  

Storkredsorganisationen har til opgave at koordinere arbejdet i regionen og støtte 
op om partiforeningerne.  
Om arbejdet i bestyrelsen for SF Nordjylland kan der oplyses følgende: 

Der er afholdt 10 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling, deraf 1 
ekstraordinært. Efter et bestyrelsesmøde 18. juni holdt Holger K et oplæg med 
medfølgende debatmøde omkring udenrigspolitik. Mødet var arrangeret af SF 
Aalborg. Desuden har der været afholdt 3 



repræsentantskabsmøder/storkredsmøder. Ved repræsentantskabsmødet 10. 
september havde vi Kirsten Norman Andersen og med Lene Linnemann som 
oplægsholder omkring sundheds- og praksis situationen. Ved 
Storkreds/repræsentantskabsmødet den 30. oktober var Pia OD som oplægsholder 
omkring vores temaer til valget. Det 3. kreds- og repræsentantskabsmøde havde 
Klima på med Jesper Teilgård som oplægsholder. Der ud over afholdt vi 2 
fællesmøder, den 25. april og dernæst den 14. maj inden kredsen fik vedtaget 
opstillings- og anmelderform til folketingsvalget. Det faldt ud til fordel for D; 
enkeltopstilling + sideordnet med nominering. Stemmeseddel: Nr. 1 er de enkelte 
kredses kandidat. Øvrige kandidater: Alfabetisk.  

På sidste generalforsamling blev Jørgen Grøn valgt som formand. Bestyrelsen blev: 
Ove Albrektsen, Jimmi Kruse Sørensen, Erik Holm, Aino Linkhorst, Henning 
Jørgensen, Janni Styhr, Inge Fomcenco, fra SFU blev valgt Lasse Hjortshøj og til 1. 
suppleant blev Lars Hoffmeyer og til 2. suppleant valgte man Anette Søegaard. 
Revisorer blev Erik Ingerslev og Anders Christiansen.  Bestyrelsen konstituerede sig 
efterfølgende med Ove Albrektsen som sekretær og næstformand og Jimmi 
Sørensen som kasserer. Bestyrelsen har ikke haft udskiftninger, men Jørgen Grøn 
har som bekendt valgt at koncentrere sig om arbejdet som kandidat for 
”Folkebevægelsen mod EU” til EU – til parlamentsvalget til maj, og er derfor ikke 
med her til generalforsamlingen. Der skal lyde en stor tak til Jørgen for mange års 
arbejde for SF i Nordjylland. Han har gjort et både stort, godt og solidt arbejde som 
formand for SF Nordjylland, som byrådsmedlem og mange tillidsposter i partiet 
gennem årene. 

 En af opgaverne vi i bestyrelsen for storkredsen/regionen har, er at servicere 
partiforeninger og følge med i, hvordan det går! Morsø har ligget stille et pænt 
stykke tid, vi har her i 2018 forsøgt at få et møde med dem! Endelig lykkedes det. 
Undertegnede, Jørgen Grøn og Erik Holm havde positivt møde med medlemmer af 
SF fra Morsø. Erik Holm stod for kontakten og det mundede ud i at Morsø havde 
stiftende generalforsamling og blev en bestyrelse i 2018. Det kører stille og roligt 
med efter sigende god økonomi, ifølge hvad Erik beretter. Erik Holm har deltaget i 
forberedelserne og har gjort et rigtig godt stykke arbejde og skal ha en stor tak for at 
Morsø partiforening er begyndt igen! Jørgen Grøn har også bidraget stærkt til denne 
proces. Er der partiforeninger der ligesom ikke er rigtig oppe på mærkerne her op til 
valget, vil vi selvfølgelig gerne hjælpe. I det omfang vi kan.  

Ved alle bestyrelsesmøder får vi en orientering fra Regionsrådet (Lene Linnemann), 
og fra Landsledelsen ved enten Allan Norre (valgt på landsmødet) eller Inge 



Fomcenco (valgt her). Disse orienteringer har været fyldestgørende, men 
orienteringen fra KKR (ved Christina Lykke) har været totalt fraværende! Hvad det 
skyldes, ved vi ikke. Men vi savner den mundtlige fremstilling af, hvad der foregår i 
kontaktrådet. Vi kan måske håbe, at der her sker en bedring. Det ser vi frem til.  

Ellers har samarbejdet og miljøet i bestyrelsen været rigtig fint. Tak til bestyrelsen 
for samarbejdet, også da det var en svær situation, vi blev sat i! Tak for samarbejdet 
med 2 Landsledelsesmedlemmer, som har deltaget mange gange. Og tak til Lene, 
som har klaret det fint alene, som bindeled mellem bestyrelse og livets gang i 
regionen. Lene har deltaget fuldt lige så meget som vi bestyrelsesmedlemmer. Lene 
Linnemann vil komme ind på status i regionen i hendes beretning.  

Folketingsvalget står lige for døren, lad os komme ud af starthullerne og bruge godt 
med kræfter + økonomi til at valget bliver rigtigt godt for SF.   

Ove Albrektsen, konstitueret formand for SF Nordjylland, 18. marts 2019.  

 

 

 

 

 

 


