Bestyrelsesberetning fra SF Jammerbugt 2018

Foreningen:
Medlemstallet i SF Jammerbugt er stort set status quo i forhold til sidste år. I skrivende stund er
medlemstallet på 33. Lige som sidste år har der været nogle udmeldinger, men der er heldigvis
også kommet nye medlemmer til, og dem byder vi velkommen i SF Jammerbugt.
Generalforsamlingen i 2018 blev lidt anderledes, idet vores daværende formand, Frank
Østergaard, ønskede mere tid til sit arbejde i kommunalbestyrelsen, og SF Jammerbugt skulle
finde en ny formand. Det blev næstformanden – og dermed undertegnede- der overtog posten.
Bestyrelsen kom efter generalforsamlingen til at se således ud: Charlotte Holst Høybye, formand;
Matias Appel, næstformand; Bo Byrial Nielsen, sekretær og Ove Albrektsen. Erik Ingerslev er
fortsat vores kasserer.
Som 1. suppleant blev Karin Kristoffersen valgt, og da Bo Byrial Nielsen desværre udtrådte af
bestyrelsen senere på året, er hun nu trådt ind i bestyrelsen. Velkommen til Karin.
Aktiviteter:
Der blev afholdt medlemsmøde i forbindelse med bestyrelsesmødet d. 19. juni. Det eneste punkt
på dagsordenen var opstilling af kandidatliste til folketingsvalget. V i bakker primært op om Henning
Jørgensen, men vi viser også moralsk støtte til Therese Berg Andersen.
Den 15. september afholdt foreningen den årlige tur i naturen i Jammerbugt Kommune – ”Ud i det grønne
med de røde”. I år gik turen til Klim Bjerg, hvor vi var så heldige at have formanden for DN Jammerbugt,
Søren Rosenberg med på vores tur rundt på bjerget. Søren kunne blandt andet fortælle om det spændende
naturprojekt, der pågår umiddelbart nord for Klim Bjerg. Det er et projekt, der er blevet til i fællesskab
mellem DN Jammerbugt, Jammerbugt Kommune og Real Dania. Der var mange stop undervejs på vores
gåtur, for der skulle fortælles og bestemmes planter og svampe. Vejret var med os, og vi kunne nyde
maden i det fri.
Lørdag d. 13. oktober deltog Frank Østergaard og jeg i politikerdysten ved den årlige kartoffelfestival i Store
Vildmose. De røde politikere vandt, så det var alt i alt en rigtig god dag.
Medier:
SF Jammerbugt har fået ny hjemmeside med samme layout, som hovedforeningen. Man kan nemt finde os,
ved at gå den via hovedforeningens hjemmeside, men vi kan stadig bare ”googles”.
Vores facebook-ansvarlige bestyrelsesmedlem trådte desværre ud, og vi har endnu ikke fået udpeget en ny.
Dette betyder dog ikke, at vores facebookside er lagt ned. Den er stadig aktiv, og vi har nu 136 følgere. Vi

har endnu ikke fundet person, der kan hjælpe os med at styrke vores digitale kommunikation til
omverdenen.

SF på landsplan
SF’s landsmøde blev afholdt i Kolding d. 13-15 april med overskriften: Et parti i bevægelse – Håb, frihed og
fælleskab. Debatten blev tematiseret således: Lighed, ro på, grøn omstilling, internationalt og demokrati.
På landsmødet var der ligeledes optakt til Europaparlamentsvalget med debat herom.
Erik Ingerslev og Frank Østergaard deltog i SF’s årlige vintertræf, hvor der var skruet op for festlighederne i
anledning af, at SF fyldte 60 år. Et parti, der holder sig godt. Det er stadig, eller skal vi sige igen, et parti i
bevægelse.
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