
Referat fra SF Svendborgs generalforsamling 
d. 2. marts 2019 
 

1. Valg af dirigent og referent:  

Dirigent: John 
Referent: Dennis 
 

2. Godkendelse af dagsorden:  

Indkaldt d. 8/2 – rettidigt varsel. Dagsordenen godkendes. 

3. Valg af stemmeudvalg 

Rasmus Drabe og Bjørn. 

4. Beretning om partiforeningens virksomhed 

a. Partiforeningens beretning v/ formanden 

Annette fremlægger formandens beretning. Det går godt, vi har netop ramt 100 medlemmer – det er vi 

glade for. Masser af gode aktiviteter i bl.a. SFU, og med vores arrangementer ved demokratifestivallen i 

Ollerup samt 1. maj står SF stærkt i Svendborg. 

Formandens beretning vedtages enstemmigt. 

b. Byrådsmedlemmets beretning v/ Bruno Hansen 

Bruno fremlægger beretning fra byrådsarbejdet. ”Nødvendighedens budget” har været et stort arbejde, det 

er lykkedes at friholde de svagest grupper for besparelser. Det lykkedes os også at få en aftale om en 

borgerrådgiver. Bruno har arbejdet meget med FN’s verdensmål, og har fået sået kimen til Svendborg 
Kommunes nye bæredygtighedsstrategi med afsæt i verdensmålene. Der er afsæt midler til at udvikle 

Svendborg skove, og arbejde målrettet med det på strategisk niveau. Det er besluttet at der udlægges 10% 

mere skov. I efteråret fik vi vedtaget en række indsatser for at sikre adgangen til private skove. 

Biogasanlæg, lokaludvalg, parkering, læringsplatforme. 

c. Beretning fra repræsentant fra SFU Sydfyn 

Ingen repræsentant til stede. 

d. Debat om beretningerne (inkl. Beretningen fra folketingsgruppen ved Karsten Hønge). 

Spørgsmål om SFs holdning til Danmarks deltagelse i krigene (Irak og Afghanistan) samt vores ønske om at 

Danmark igen skal tage kvoteflygtninge. 

Supplerende spørgsmål om Danmarks deltagelse i Irak-krigen, og hvordan sikrer vi at vores veteraner får 

den hjælp, som de skal have ift. Deltagelse i f.eks. arbejdsmarkedet. 

Spørgsmål til Karsten om hvordan han vil håndtere at være både folketings- og EP-kandidat. 



Karsten Hønge: Dejligt at Holger K. repræsenterer SF godt i debatten om Danmarks 

krigdeltagelse. Som SF’ere skal vi anerkende at Danmark har et medansvar, men også at 

flygtningestrømme er uundgåelige uanset Danmarks deltagelse. Vigtigt at EU finder fælles 

løsninger. SF ønsker en fair og solidarisk fordeling af flygtninge i EU. Vi vil opleve stigende pres 

på EU's grænser fra Afrikanske migranter. Vi skal klare på, at vi EU har ret til at værne om vores 

grænser, selvfølgelig med respekt for de internationale konventioner. 

Vedr. opstilling til EP-valg og FT-valg. Margrethe er vores spidskandidat til EP, og det er vi 

meget glade for. 

Spørgsmål om SF’s holdning til enhedslistens klimaudspil. Karsten fortæller at det er meget 

godt og gennemarbejdet udspil. Bruno supplerer med svar om arbejdet i byrådet om 2030-

planen for Svendborg på miljø- og klimaområdet. 

Spørgsmål om SF’s standpunkt ift. Udlingsreform. Karsten fortæller at det i alle partier er svært 

at finde fælles fodslag. Det er det også i SF. 

 

5. Beretning fra folketingsgruppen v/ Karsten Hønge 

Rigtig ærgerligt at Vicky ikke længere er kandidat. Sydfyn er et vigtigt område for SF, og vi har 

historisk stået stærkt. Valgkampen skal optages al vores tid, og vi skal vise vælgerne og 

medlemmerne at det er et genrejst SF. Ingen ved hvornår valget kommer – mange analyser der 

peger i mange retninger. Vi skal holde øje med at der kommer nok på pensions- og tilbagetrækning 

samt et forlig på sundhedsområdet. Vi er trætte af, hvis Alternativet laver en aftale med regeringen 

så vi ikke kan rulle den tilbage bagefter. 

SF peger på Mette Frederiksen som statsministerkandidat. Teoretisk kan SF gå med i en ny 

regering, fordi vi ikke er bange for magten. Vi er også klar til at gå i opposition, hvis 

socialdemokratiet binder sig til den blå blok og Dansk Folkeparti. 

De tre vigtigste temaer i vores valgkamp:  

Klima og energi – boliger, biler og bønder.  

Uligheden – Fjerne fattigdomsydelserne (kontanthjælpsloftet, 225 timer reglen) og sikre værdige 

seniorår. Fleksibel adgang til pension – udregningsmodel ift. Arbejdsmarkedsanciennitet. 

Udfordring ift. Nedslidning. Udspil fra SF om at man 10 år før får en plan for tilbagetrækning. 

Ro på! Vi prøver at adresse vores stressede samfund. 

SF er den realistiske stemme i flygtninge- og integrationsdebatten. 

SF har et stærkt program til EP-valget, med solidt fokus på miljøpolitik og arbejderrettigheder. 

6. Beretning fra regionsrådet v/ Annette Blynél 

SF er det 3. største parti i regionen, hvilket er ret fedt. Vi er udenfor konstitueringsaftalen, men er 

anerkendt som en seriøs og kvalificeret samarbejdspartner blandt regionens partier. SF er med i 

budgettet, hvilket var en positiv oplevelse hvor der skulle investeres 75 millioner. 



Det lykkedes bl.a. for SF, at skabe flertal udenom venstre for at skabe lægeklinik i Vollsmose. Det er 

også vedtaget, at regionerne skal stille etiske krav til regionens valg af bank. Og en lang række 

andre gode tiltag. 

FN’s verdensmål fylder også meget i regionens arbejde, og SF er bannerfører for bl.a. indførelse af 
affaldssortering på regionens arbejdspladser, samt sociale klausuler når regionen bygger f.eks. 

sygehuse. 

Annette gennemgår hovedtrækkene i regeringens sundhedsudspil. 

Efterfølgende debat om Annettes beretning. 

Stor ros til Annette Blynél for det store arbejde i regionsrådet, og for at bidrage positivt som 

partisekretær for regionsrådsgruppen. 

7. Forelæggelse af revideret regnskab 

 

Bente fremlægger det reviderede regnskab til generalforsamlingens orientering. Årets resultat er 

19.191,82 kr. Partiforeningen har sund økonomi. Ingen kommentarer – enstemmigt vedtaget. 

 

8. Fremtidige aktiviteter – bestyrelsens arbejdsplan 

Annette gennemgår forslaget til arbejdsplanen, og opfordrer alle til at deltage i bestyrelses- og 

baggrundsgruppemøderne. Der er lavet ny hjemmeside, som vi er glade for. 

Ingen kommentarer – tages til efterretning af generalforsamlingen. 

9. Bestyrelsens budget for 2019 til orientering 

Bente fremlægger budgetforslaget for 2019. Budgettet tager udgangspunkt i det reviderede 

regnskab. Det er besluttet at der bruges 50.000 til folketingsvalgkampen, hvorfor der budgetteres 

med et underskud. Ingen kommentarer – tages til efterretning. 

Bente opfordrer til at alle lige orienterer sig i partiets kontingentsatser, og opdaterer sine 

oplysninger hvis man betaler den forkerte sats. 

Stor ros til Bente for hendes store arbejde som kasserer for partiforeningen, og vi er meget kede af 

at hun ikke genopstiller som kasserer. 

10. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 

11. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

a. Valg af næstformand 

Rasmus genopstiller ikke, og at bestyrelsen foreslår Kaj som ny næstformand. Valgt 

enstemmigt. 

b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 

Dennis og Hans-Jørgen genopstiller. Derudover valgtes Marie Kristine Christensen som nyt 

bestyrelsesmedlem. 



 

c. Valg 2 bestyrelsessuppleant 

Tove og Bjørn genopstiller, og begge valgtes. 

d. Valg af kasserer 

Bente Bondebjerg genopstiller ikke. Kathe opstiller som kasserer og valgtes. Derefter skal der 

vælges et nyt ordinært bestyrelsesmedlem, da Kathes plads som ordinær bestyrelsesmedlem 

nu er ledig. 

e. Valg af 2 medlemmer til kommunalpolitisk baggrundsgruppe 

Kathe og Dennis genopstiller begge. Annette gør opmærksom på at møderne er åbne, og 

opfordrer alle til at deltage når man kan. Genvalg til Kathe og Dennis. 

f. Valg af revisor og revisorsuppleanter 

Jens er valgt som revisor, og Erling er valgt som suppleant. Jens genopstiller ikke, og Erling 

modtager valg som revisor. Bente opstiller som suppleant og vælges. 

g. Valg af delegerede til landsmødet 2019 

Der skal vælges 4 delegerede. Derudover gør Annette opmærksom på at partiforeningen har 

mulighed for også at sende tilhørerer med. Annette opstiller, Kathe opstiller, Kaj opstiller og 

Marie. Kathe melder sig som nr. 4 på listen. Bruno vil gerne med som gæst. 

12. Eventuelt 

Kaj har ringet rundt til mange af SF Svendborgs medlemmer. Vi skal have lagt en offensiv 

valgkampsstrategi, og vi håber mange vil deltage i arbejdet. 

Hans-Jørgen har haft kontakt med Svendborg Kommune ift. Hvornår vi har mulighed for at være 

tilstede i gågaden. 

Marie fortæller, at hvis vejret er dårligt til 1. maj snakker man om at flytte arrangementet til 

Frederiksø. 

Karsten takker for den gode stemning ved generalforsamlingen, og glæder sig til at køre en god 

valgkamp i Svendborg. 

John takker for god ro og orden, og afslutter dagsordenen. 

Annette takker deltagerne for godt fremmøde. 

Generalforsamlingen afsluttes 

//Dennis Ørsted Petersen. 


