SF - Svendborg
Referat bestyrelsesmøde mandag, den 2. maj 2019.
Sted: Christiansvej 45 A, Svendborg. Tid: 19.30 – ca. 21.30
Tilstede: Kaj, Käthe, Marie, Annette, Bjørn, Hans-Jørgen, John og Jonna. Speciel
velkomst til John og Jonna.
Afbud: Bruno (ferie)
Ordstyrer: Annette
Referent: Annette
1. Godkendelse af referat fra 1.4.19.
Godkendt
2. Skift af kasserer efter generalforsamlingen


Käthe har aftale med Bente på tirsdag. Alt er afleveret i banken, så mon ikke det
snart er på plads.

3. Folketingsvalg





Status på aktiviteter. Valgkampsgruppen har afholdt møde umiddelbart før
bestyrelsesmødet. Der er rigtig godt styr på planlægningen . Der udleveres liste
over foreløbige aftaler, hvor man hver især kan skrive sig på. Det aftales, at
Annette udsender ekstra Nyhedsbrev med når valget udskrives med beskrivelse af
de forskellige planlagte aktiviteter. Vi mødes på det lille torv ved Nicolai Kirke
lørdag kl. 10.00. Annette og Käthe sørger for kaffe og rundstykker til
plakatophængerne, som er i startblokken til kl. 12.00.
Der er planlagt valgmøde om fattigdom på Forsorgsmusset tirsdag før valget
(dato?), hvor der serveres grønkålssuppe og vand og øl i hegnet  Karsten Hønge
deltager som kandidat.
Ansøgninger om valgtilskud – Annette har fremsendt til FOA, 3F og LO Sydfyn. Vi
har modtaget 5000 kr. fra FOA Sydfyn. Marie vil spørge i 3F. Annette kontakter LO
SYdfyn.

4. Orientering fra


SEF – Rasmus ikke tilstede
 Rådet for Socialt udsatte –Annette orienterer om beslutningen om at flytte Den
Blå Lagune tilsyneladende er truffet. Endvidere om planerne om at udtage
byggeplaner med billige boliger, på trods af det modsatte er aftalt.
 Regionen – Annette orienterer
 Storkredsen – ny mødekalender. Ekstraordinær generalforsamling den 29.april er
Jesper Meyerhofer valgt som ny formand.
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 Status på nye/udmeldte medlemmer – 1 nyt medlem – Annette har sendt
velkomstmail.

5. Politiske emner




Biogasanlæg på Tåsinge – drøftes igen. Vi afventer kaffemøde, som aftalt.
Helhedsplan havnekajen - drøftet
Tidlig SFO/skolestart – vi skal nok forberede os på kritik når vi er på gaden! SF er
en del af budgetforliget, derfor nødsaget til at acceptere planerne om tidlig SFO i
Svendborg. Men vi har ingen repræsentanter i Børn- og unge udvalget, og har
derfor ikke kunne give vores besyv med. SF er fortsat STOR tilhænger af
minimumsnormering og håber et nyt flertal efter valget, kan sende ressourcer fra
Christiansborg. Kommunen har aktuelt ikke råd til at prioritere det. SF husker det
til budgetdrøftelserne.

6. Andre emner - intet
7. Eventuelt – herunder mødekalender til bestyrelsen og baggrundsgruppen
Næste bestyrelsesmøde er 5. juni på Demokratifestivalen i Ollerup
eftermiddag.
Baggrundsgruppemøde fastholdes mandag, den 27. maj kl. 19.00 på
Rådhuset.
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