Referat af SF Aalborgs ordinære generalforsamling lørdag den 2. marts 2019 kl.
12.30 -16.30

Generalforsamlingen blev startet med en velkomst ved Allan Norré Pedersen
”Når jeg ser et rødt flag smælde” blev sunget
Oplæg ved folketingsmedlem Lisbeth Bech Poulsen omkring året på borgen

20 stemmeberettigede medlemmer var mødt op.
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Valg af dirigent
Bestyrelsens forslag, Erik Ingerslev fra SF-Jammerbugt, blev valgt.
Erik konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, og derfor beslutningsdygtig.
3. Valg af referent
Lars Hoffmeyer Novrup blev valgt.

4. Valg af stemmeudvalg
Inge Ibsen Fomcenco, Lars Hoffmeyer Novrup og Lisbeth Bech Poulsen
5 og 6. Bestyrelsens beretning og aktivitetsplan
Allan Norré Pedersen fremlagde kort beretningen, der kan læses på hjemmesiden, og
forklarede hvorfor han stopper som formand. Det er pga. manglende tid.
Aktivitetsplan
Bestyrelsesmedlem Line Petersen fremlagde bestyrelsens aktivitetsplan. Fortsættelse
med åbne kommunalpolitiske grupper og åbne bestyrelsesmøder.

Nyskabelse: Fælles familiemøder, nyt koncept sammen med SFU for børnefamilier.
Temamøder hvor SFU passer børnerne imens.
Derudover 4 åbne temamøder og fællesspisning for nye medlemmer.

Fra forsamlingen:
Kommunal budget – omprioriteringsbidrag bliver et vigtigt emne
SF deltager i Aktionsgruppe mod Egholm-forbindelsen. Husk sf’ere kan lade sig opstille til
samrådene.

Inge Ibsen Fomcenco, bestyrelsesmedlem, Det Hemmelige Teater:
Mangler lokaler
Jørgen Andersen, Husets bestyrelse, fortsætter på posten, for få penge til aktiviteter
Britta Mølgaard, bestyrelsesmedlem i Parasollen: Slås med økonomien
Selmer Nielsen, Sportshøjskolen. Nybygget for 20 mio.
Oversigt over poster blev efterspurgt – Allan og Finn udarbejder, kommer på
hjemmesiden.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
Bestyrelsens forslag til aktivitetsplan blev enstemmigt vedtaget. Det er stadig muligt at
komme med gode ideer.

7. Regnskab og budget
Selmer Nielsen fremlagde regnskab for 2018 og budget for 2019
Af de opsparede midler skal der bruges nu til aktiviteter, så vi bliver synlige i kommunen
og får flere medlemmer
Ved at sælge alle obligationer og aktier, kan vi undgå tab i 2019.
Opfordring til at stille op til kasserer-posten, der kan tages kontakt til bestyrelsen.

Debat om investeringer. Dårligt tidspunkt at sælge. Måske blande os mere i hvad vi
investerer i.
Bestyrelsen bemyndiges til at holde øje med markedet og sælge hel eller delvis hvis det
ønskes

Enstemmigt vedtaget.
8. Indkomne forslag
Forslag til vedtægtsændringer, v Line Petersen og Lasse Hjorthøj
ÆF1: vedtaget, 1 stemmer imod
ÆF 2: vedtaget uden afstemning
ÆF3: bestyrelsen laver et letforståeligt forslag til næste generalforsamling der overholder
partiets love
ÆF4: trukket tilbage af stiller
ÆF5: 11 imod, 6 undlader, 1 for
ÆF6: enstemmigt vedtaget

9. Valg af formand
Line Petersen fra bestyrelsen stiller op.
Vil være et reelt alternativ til S i byrådet, reelt rødt og grønt parti, familær parti.
Line Petersen er enstemmigt valgt.
September-februar er hun er i praktik i Bruxelles. Allan vil påtage sig formandsopgaverne i
den periode, hvis han bliver valgt til bestyrelsen og hvis han bliver næstformand.

10. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt 3 suppleanter
Da Lines plads i bestyrelsen bliver ledig før tid, skal der vælges 1 medlem for 1 år
Selmer trækker sig fra bestyrelsen, men fortsætter som kasserer udenfor bestyrelsen.
Lasse Hjorthøj, Allan Norré Pedersen, Rasmus Linnemann er valgt for 2 år
Benjamin Jørgensen og Jens Toft-Nielsen er valgt for 1 år

1. suppleant: Charlotte Prip
2. suppleant: Finn Karstenskov

3. suppleant: Lisbeth Bech Poulsen
11. Valg af revisorer og –suppleanter
Jane østergaard og Allan Caspersen
1. suppleant: Inge Ibsen Fomcenco. 2. suppleant:Lars Hoffmeyer Novrup

12. Valg af 8 medlemmer til regionsrepræsentantskabet
Lene Linnemann, Britta Mølgaard, Rasmus Linnemann, Inge Fomcenco, Allan Caspersen,
Erik Busse, Bodil Rokkedal Johansen, Tobias Kaastrup Andersen
Bestyrelsen bemyndiges til at indsupplere hvis nogle udtræder

13. Valg af 8 delegerede til landsmøde
Allan Norré Pedersen, Lasse Hjorthøj, Kathrine Jøhnk Carn, Magnus Kronborg, Line
Petersen, Rasmus Linnemann, Tobias Kaastrup Andersen
Bestyrelsen kan vælge 1 mere.
Husk selv at tilmelde sig inden mandag.
14. Valg af fanebærer
Allan Norré Pedersen blev valgt. Suppleant: Laurits Chr. Øllegaard Larsen

15. Eventuelt
Inge Ibsen Fomcenco sidder i landsledelsen, ring eller send en mail hvis i brænder inde
med noget.
Line siger tak til Allan som afgående formand og takker for tilliden for valget til formand.
Line takkede på bestyrelsens vegne dirigenten.

Erik Ingerslev, dirigent
Lars Hoffmeyer Novrup, referent

