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Referat af Generalforsamling den 27. februar 2019 kl. 19 

Kulturforsyningen, Nykøbing F 

 

Referat: 

15 medlemmer inklusiv bestyrelse 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Flemming Stenild valgt som dirigent. Flemming Stenild konstaterede at 

generalforsamlingen var rettighed indkaldt. 

2. Lene Hatt valg som referent 

3. Dagsordenen godkendt. Det understreges, at der skal vælges en næstformand, en kasserer, 

3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 

4. Formandens beretning - se nedenfor. 

Derefter en række indlæg og kommentarer fra medlemmerne. Blandt andet redegjorde 

Annemette for sin strategi for valgkampen, som er underlagt den præmis, at hun har et 

krævende arbejde. 

Flemming Stenild fortalte at 35 % af de gratis medlemmer faktisk bliver hængende. 

Beretningen fik ros og blev godkendt 

5. Byrådsmedlemmets beretning - se nedenfor.  

Annemette afsluttede med en opfordring:  

Kom med jeres viden, skriv, telefoner eller  

kom til formøde. 

Derefter forskellige indlæg fra medlemmerne  

om bla. Hejrede Sø, vindmøller,  

Horbelev Plejehjem.  

Det blev oplyst, at der er  

Medlemsmøde om Kommuneplanen,  

herunder Nykøbing Ø den 3. april,  

hvor man prøver at få arkitekt Philip Rasmussen  

til at komme. 

Beretningen fik ros og blev godkendt 
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6. Regnskab 2018 blev fremlagt af kasseren. Vores formue er lille, så det kan ikke fortsætte 

med at vi lave årligt underskud, da vi skal spare sammen til kommunevalgkamp. Kasseren 

fremlægger et mere detaljeret regnskab for bestyrelsen. 

7. Budget 2019 Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at lave Budget 2019 så 

formuen holdes stort set intakt ved årets udgang. Det overlades til bestyrelsen at lave et 

budget, hvor indtægter og udgifter balancer. Regionen giver 4000 kr. til EU-valget og 

12.000 kr. til folketingsvalget. Det endelige budget udsendes til medlemmerne. 

 

Derefter var der fællessang med Røde Wilfred akkompagneret af Frede på guitar. 

 

8. Vedtægtsændringer enstemmigt vedtaget efter en gennemgang af de enkelte paragrafer. 

Der var afstemning om, hvorvidt der skal være en skriftlig beretning (og en mundtlig 

beretning på generalforsamlingen). Det blev vedtaget at der også skal foreligge en skriftlig 

beretning. 

9. Valg af bestyrelse. Franz Mortensen genvalgt som kasserer. Kenneth Werby Jensen valgt 

som næstformand. Lene valgt som sekretær. Der blev valgt følgende 3 

bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Peter Pedersen, Frede Nielsen og Annemette Schønberg 

Johnsen. 1. Suppleant: Thomas Claus Meier Nielsen. 2. Suppleant: Finn Egelund. 

10. Valg af revisor: Revisor: genvalg til Flemming Stenild. Revisorsuppleant: Rita Paldrup. 

11. Evt. Intet 

 

Generalforsamlingen afsluttedes med afsyngning af ”Når jeg ser et rødt flag smælde” stående. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Formandens beretning: 

Vi er en lille partiforening. En aldrende bestyrelse, men højt aktivitetsniveau. Personlig tak til Lene 

som sekretær. Dejligt med Kenneth i bestyrelsen - en ung mand under 60. Det har ikke været et 

stille år pga. af det kommende folketingsvalg.  

Vi skal gerne have en meget grøn dagsorden - det optager de unge meget. Selv skolebørn er begyndt 

at strejke for miljøet. Andre partier prøver at stjæle det grønne image.  

Uligheden stiger og stiger. Ulighed skaber konflikter.  

Partikontoret har lavet en kampagne med en række gadeaktioner på torsdage. Vi var på gaden 1 

gang. Det var koldt og ingen mennesker. Det koster i kampagnemateriale og på vores menneskelige 

ressourcer, så bestyrelsen har vedtaget ikke at deltage.  

"Folkesocialismen ulidelige lethed", som var overskriften i en avis jeg fik af en ven. Det har jeg 

reflekteret over, men partiet evner virkelig at samarbejde og det er rigtig vigtigt (i nogle perioder 

måske for meget).  
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Vi er her i partiforeningen måske ikke det mest EU-venlige hjørne af partiet, men jeg personligt har 

svært ved at se et alternativ til EU lige nu.  

Stor tak til Pia, Jacob Mark og Karsten Hønge. De gør partiet synligt på en meget fin måde.  

Ældreplejen har været under stærk kritik. Det er ikke fordi politikerne er onde og har horn i panden, 

men det er fordi det er kommuner, der ingen penge har. Så længe vi har en udligningsreform, der er 

så skæv, kan man ikke mobilisere samme service i alle kommuner. 

Rent lokalt. Vi havde et rent borgmestervalg (præsidentvalg), hvor det var de to 

borgmesterkandidater, der var i centrum. Vi fik Annemette ind, som nu sidder som ene mand. Det 

er hårdt at sidde alene. Så derfor kom til formøderne, hvor man får indsigt i, hvad der sker i 

kommunen, har mulighed for indflydelse og for at give Annemette sparring. 

Bestyrelsesmøderne er meget forretningsmæssige med organisering af partiforeningens møder og 

arbejde.  

Sidste år havde vi havde vi Jacob Mark til medlemsmøde. Ikke meget velbesøgt, men meget 

spændende. Samme dag havde bestyrelsen sammen med Jacob møde med DLF og BUPL. Vi havde 

medlemsmøde med Kommunaldirektøren, hvor Søren Bonde fortalte om arbejdet som 

kommunaldirektør og aktuelle politiske emner. Vi har opstillet folketingskandidat og EU-kandidat 

på medlemsmøde. Der var flere, der gerne ville stille op som folketingskandidat. Medlemsmødet 

valgte Annemette til begge poster. Det er vigtigt, at det er kendte ansigter vi stiller op.  

I forhold til Region har partiforeningen været godt repræsenteret, da både formanden (Flemming 

Stenild) og næstformanden (Franz Mortensen) er fra vores partiforening. Der har været 3-4 åbne 

medlemsmøder i Sorø.  

1.  Majgruppe tilrettelægger 1. Maj - arrangementer sammen med socialdemokraterne, Enhedslisten 

og...... Sidste år regnede 1. majmødet væk. Holger K holdt en rigtig god tale for få øre i regn og 

storm. 

Valggruppe, der har lavet en logbog over strategien for folketingsvalgkampagnen, arbejder videre 

med på bedste måde at synliggøre vores kandidat. Der er heldigvis mange medlemmer, som vi ikke 

ser så tit er meget velvillige til at gøre en praktisk indsat  

Grundlovsmødet på Sydstenen bliver forhåbentlig til noget i år. 

Vi skal huske på at vi er grønne og et socialt parti. 

Byrådsmedlem Annemette Schønberg Johnsens beretning: 

Beretning ved SF-Guldborgsunds generalforsamling 2019 

Af byrådsmedlem Annemette Schønberg Johnsen 

 

Det har været et travlt første år i byrådet! Der er meget at lave som ene SF’er, men det er også 

spændende. Og som min mormor sagde: så har du jo også dit arbejde.  

Vi begyndte byrådsåret med byrådsseminar i Rostock, hvor der blev arbejdet flittigt med visioner. 

En masse ideer og forslag kom på bordet, både om nye tiltag, måder at udnytte vores natur, og selve 

organisationens arbejdsmåde og tilgang til borgerne.  

Det mundede ud i planstrategien, hvor byrådet formulerer retning for det politiske arbejde, og som 

partiforeningen i gruppearbejde skrev høringssvar til.  

Kerneopgaven er: ”Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse og i 

samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber”  

Det overordnede fokus i planstrategien er tre strategiske målsætninger: 

Uddannelse, dannelse og ambitioner 

Flere arbejdspladser 
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Gode rammer for sundhed og hverdagsliv 

 

Samtidig har byrådet defineret ”Det Guldborgsundske Mindset” (et intetsigende udtryk) – en 

retningsgiver for måden kommunen løser opgaven på og de værdier, der ligger til grund i det 

daglige arbejde. 

Mindsettet består af 4 tilgange:  

Tidlig og rettidig indsats 

Helhedsorienteret tilgang 

Samskabelse og dialog 

Udnyt potentialerne 

Den helhedsorienterede indsats er min gamle kæphest, men om alle forstår det samme ved begrebet, 

er usikkert. Det samme gælder samskabelse. Så der skal holdes vågent øje med hvad der foregår. 

Foråret var præget af truende arbejdskonflikt. Det førte til at vi på byrådets april-møde i bekymring 

fremsatte et forslag om at øremærke de opsparede, ikke-udbetalte lønmidler i tilfælde af konflikt 

skulle tilfalde de berørte medarbejdere, øremærket fx efteruddannelse.  Forslaget vandt ikke gehør, 

tværtimod blev jeg hånet for populisme og for at gå uden om udvalgene, bl.a. af DF.  

DF har ikke selv problemer med at stille egne forslag direkte til byrådet, selv om de har plads i alle 

fagudvalg. Efterårets budgetforhandlinger blev indledt med besked om at der var økonomiske 

udfordringer for omkring 100 mio kr – bedst som vi troede at det gik så godt.  

Alle partier minus Dansk Folkeparti satte sig til forhandlingsbordet. DF ville ikke deltage, men kom 

alligevel i sidste øjeblik, ved 2. behandlingen, med en pakke med gode ændringsforslag. Men dels 

var budgetaftalen underskrevet, dels var det forslag, som ikke havde nydt fremme i de respektive 

fagudvalg. Bl.a. blev jeg skammet frygteligt ud for at sige nej til et nyt køkken til Perronen – ”Vil 

du som SF’er virkelig sige nej til at de svageste borgere kan få blot et enkelt måltid varm mad?” 

(Perronen har et køkken). 

Men jeg kan jo ikke bryde en underskrevet aftale, der hænger sammen økonomisk. Pengene skal 

også være der.  

Budgetprocessen har været speciel, fordi alle fagudvalg skulle prioritere ønsker og således skulle 

”alle” have haft mulighed for at påvirke det endelige budget. Men udvalgene håndterede opgaven 

meget forskelligt, og partierne var ikke blevet opfordret til at fremsende ønsker.  

Da SF og Ø hver kun har repræsentation i 1 udvalg, har vi selvsagt haft begrænset indflydelse.  Vi 

har løbende synkroniseret med hinanden for at få større vægt og fik god taletid ved budgetmøderne. 

Af udvalgenes budgetønsker var der faktisk ingen, vi kunne være imod, og en del gode gamle SF-

ønsker kom med. Undervejs blev der bl.a. indføjet en passus om at øge indsatsen for at hjælpe 

flygtninge i arbejde. Hvad angår ansættelse af flere lærere/pædagoger, som var vores primære 

fokus, blev det en lidt slap formulering i forligsteksten, som vi skal holde øje med. Jeg vil til 

stadighed kæmpe for at der bliver ansat flere lærere og pædagoger, og at lærerne får en 

arbejdstidsaftale - og vil fortsat benytte enhver lejlighed til at gøre opmærksom på det. 

Vi – Ø og F – har en god, løbende kontakt til borgmesteren, som jo ikke tog os med i 

Økonomiudvalget. Vi har hver måned et møde med ham om ØK-dagsorden og får vendt hvad der 

ellers rører sig.  
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Arbejdet i TME, hvor jeg er næstformand, fungerer rigtig godt. Vi har dagsordensmøder, en god 

mulighed for indflydelse. Arbejdet på området baserer sig meget på borgerhenvendelser og dialog, 

nogle gange som føljeton uden ende. Det lykkedes mig at overbevise udvalget om at der skal gøres 

noget for de vilde katte, som efter antal henvendelser at dømme var et af valgkampens vigtigste 

spørgsmål!  Så nu er de på budgettet. Vi har gennemført byggeri af cykelsti ved Fuglsang, pt. 

arbejder vi med et cykelstiprojekt ved Guldborg som gerne skal føres ind gennem skov og langs 

vand, men intet projekt uden protester.  

I årets løb har brydeklubben fået nyt hus, NFC har fået en opvarmet fodboldbane af ikke-

forurenende kunstgræs, Rehabiliteringen er flyttet og et nyt hjerneskadecenter er på vej, Marie 

Grubbe-skolen er flyttet til Kraghave gl. skole, der er godkendt 2 nye almene boligbyggerier 

(Bryghusgrunden og Cypernvej), Hammerlodden/Teglværksgade skal renoveres ligesom 

Bøstrupparken i Nr Alslev. Der bliver fortsat investeret i byfornyelse i Stubbekøbing, og der er 

forslag om at genbruge beton og jord fra Storstrømsbroen og Femern til 2 nye øer, så også 

Danmarkskortet kan blive fornyet…  

En ny skole i Sundby er på vej, Torvet i Nykøbing skal omlægges, fornyelsen omkring 

Lindeskovskolen er stadig i gang og forhåbentlig slipper vi af ghettolisten igen. Der er jo ikke 

problemer i Lindholm-området.  Min drøm om en ny fælles Østerbro-skole begynder at få mere 

politisk. Det er tosset, at 2 tætliggende skoler kæmper om de samme elever, og den ene, med et 

ubegrundet dårligt ry, bliver fravalgsskolen.  

Lenes §17.4-udvalgs mange gode ideer ligger lidt og hviler, men jeg har opfordret til at vi tager 

dem frem til kommuneplanen, og det kan vi her i partiforeningen være med til at fremme, hvis vi 

indsender høringsforslag inden for den næste måneds tid. De nye §17.4-udvalg har fremlagt nye 

forslag og konklusioner, men det er stort det gentagelser fra Lenes formandstid. 

En ny klimatilpasningsplan på vej, det tager tid! Foreløbig er der fokus på højvandssikring (sluse) i 

Sakskøbing og forskellige energianlæg er på vej – måske. Der er givet tilladelse til et solcelleanlæg 

ved travbanen, og vindmølle/solcelleanlæg kombineret med nye naturoplevelsesområder ved 

Vennerslund og Skørringe er måske på vej, hvis byrådet altså siger ja efter høringer og VVM-

undersøgelser.  

 

Jeg har svært ved at forstå den voldsomme modstand mod vindmøller – især efter vi har kæmpet 

imod fracking efter gas og olie. I valgkampen blev der stillet spørgsmål til panelet – er du for eller 

imod vindmøller? Som om man seriøst kan svare så enkelt. Det er som om mange vægrer sig mod 

at tage medansvar for den grønne omstilling, vedvarende energi er statens ansvar. Jeg forstår godt at 

man kan være ked af at få sin udsigt forstyrret med vindmøller, der rager op. Men man kunne også 

få en høj skorsten, en svinefarm, en ny vej, en rockerborg eller andre irriterende naboer. Man har jo 

kun købt sit hus og sin have, ikke hele lokalområdet. Og hvis vi nøler for længe, så gør vi os 

afhængige af russisk gas, polsk kul, svensk og tysk atomkraft, foruden den saudiske olie, så længe 

dèn varer. Vindmøller kan man pille ned, hvis man ikke vil have dem mere, eller de kan flyttes. 

Ligesom solcelleanlæg, der ikke nødvendigvis pynter i landskabet og optager meget plads på måske 

god, dyrkbar jord.  

En anden stor sag, som lever et stille, usynligt liv, er etableringen af den nye ungdomsuddannelse, 

FGU. Den afløser bl.a. produktionsskolerne samt dele af VUC, og tilsyneladende går det stille for 
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sig, selv om det nye tilbud skal åbne til august og gerne med rigtig mange elever. Hvor skal FGU-

skolerne på L-F ligge, hvornår begynder man at markedsføre sig overfor de unge? Fordelingen af 

FGU-skoler til kommunerne er sket via KKR, Kommunernes Kontaktråd, som jeg har fået plads i 

som den ene af SF-Sjællands 2 repræsentanter. Her drøfter vi sager, der er relevante i hele eller 

større dele af regionen og vejleder KL, men har ikke direkte indflydelse. Det er et forum for 

borgmestre og byrådsmedlemmer, og i årets løb har vi bl.a. drøftet Movia, nyt erhvervs-væksthus, 

nye vejanlæg, FGU, sundhedsreform mm.  

Apropos Movia, så er vi i gang med at forberede nyt udbud af busdrift. Det skal være elbusser, hvor 

det er muligt, og evt. en mindre bybus til shuttlekørsel i bymidten.  

… Det var nogle af alle de mange spændende ting, vi arbejder med i byrådet og i TME. 

Samarbejdet i udvalget er rigtig godt, samarbejdet i byrådet er præget af DF’s strategiske benspænd, 

men ellers rigtig udmærket.  

Jeg er desuden med i 2 små udvalg – i Bygningsforbedringsudvalget som formand og i 

Bevaringsfonden som næstformand. Begge udvalg laver stort set det samme, nemlig uddeling af 

tilskud ud til fagligt forsvarlig renovering af huse med en vis bevaringsværdi.  

I TME river vi forfaldne huse ned, og på hvert udvalgsmøde er der ca 5 kondemneringssager. 

Billedserier viser huse, ejet af såvel lokale som udenbys spekulanter – bl.a. en 

socialudvalgsformand fra Glostrup! Disse huse er befængt med mug, skimmel, sammenfaldne tage, 

halvåbne gavle, rottelort samt rod og skrammel, så man ikke fatter, at der kan bo mennesker på 

sådan en losseplads. Men det gør bl.a. børnefamilier, tilflyttet fra andre kommuner, fordi rygtet 

siger, at i GBS kan man gå i fred på sin kontanthjælp. Lolland har intensiveret den boligsociale 

indsats og sender en del borgere over til os, og vi kommer også til at opruste med flere boligsociale 

medarbejdere. Det er vanvittigt, at ansvar og omsorg for samfundets udsatte borgere skal være en 

kommunernes kamp mod hinanden. Greve har lukket for kommunale anvisninger til almennyttige 

boliger. De og flere andre kommuner anbefaler helt bevidst deres udsatte borgere at flytte til 

Guldborgsund, hvor der er billigt og fredeligt. Så vi må tage fat med bl.a. straks-aktivering og 

endnu bedre styr på de dårlige udlejningshuse.  

Der er virkelig meget at arbejde med i byrådsregi. Men heldigvis har jeg jer i ryggen og ikke mindst 

Lenes fantastiske opbakning, støtte og hjælp. Samt lidt pisk – tak, Lene! Tak til jer der kommer til 

formøderne og hjælper til med opgaven, det er uundværligt. Og sig endelig til, hvis I har spørgsmål, 

bekymringer, observationer, rygter, ideer og forslag!  

 

Referent 

Lene Hatt  


