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generalforsamling i SF Bornholm 10. februar 2019 kl. 19.00
Multihuset i Østerlars

Stavsdalvej 30, Østerlars

dagsorden:

1: valg af dirigent bestyrelsen foreslår Michael Tysk Andersen

2: valg af referent bestyrelsen foreslår Kasper Johansen

3: valg af 2 stemmetællere

4: beretninger:
til godkendelse: fra bestyrelsen se bilag 1
til orientering og debat: fra kommunalbestyrelsen se bilag 2
til orientering og debat: fra landsledelsen se bilag 3
til orientering og debat: fra SFU Bornholm se bilag 4

5: forelæggelse og godkendelse af regnskab se bilag 5

6: forelæggelse af budget se bilag 6

7: fastlæggelse af kontingent

8: behandling af indkomne forslag: forslag til kommunalpolitiske generalforsamlings-
udtalelse, indsendt af bestyrelsen se bilag 7

9: valg af formand for en periode af 2 år:
på valg er Lars - villig til genvalg

10: valg af 3 (evt. 2) bestyrelsesmedlemmer for en periode af 2 år således at bestyrelsen
består af 6, evt. 5 bestyrelsesmedlemmmer + formand. Ved valget har hver stemme-
berettiget deltager max. 1 stemme pr ledig plads.

på valg er Lisbeth - villig til genvalg
Leif - villig til genvalg
Peter - villig til genvalg

11: valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
på valg er Michael Tysk Andersen - villig til genvalg
foreslået er Kasper Johansen

12: valg af revisor for en 1-årig periode
på valg er Birgitte Carstensen - villig til genvalg

13: valg af revisorsuppleant for en 1-årig periode (deltager i revisionen)
på valg er Per Carlo - villig til genvalg

14: valg af SF Bornholms repræsentant i SF Region Hovedstadens bestyrelse:
på valg er Lars - ønsker ikke genvalg

15: evt.

Ifølge vores vedtægter har ethvert medlem der har betalt kontingent for det nærmeste foregående kvartal,
stemmeret på generalforsamlingen. Nyindmeldte medlemmer skal have betalt første medlemskontingent.
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referat:

1. Valg af dirigent: Michael. 
Michael konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og derfor er lovlig.

2. Valg af referent: Kasper

3. Valg af stemmetællere: Mogens og Birgitte

4. Beretninger:
Bestyrelsens beretning til godkendelse, ved Lars.

Lars henviste til den skriftlige beretning, med tilføjelse om at Nytårskuren var det
møde hvor Leif og Kasper blev valgt som delegerede til landsmødet, da det ikke
kunne vente til generalforsamlingen. Thomas (forholdsvist nyt medlem) blev på
grund af Leifs senere indkomne afbud udpeget som delegeret herefter.
Vigtigst at bemærke er, at 2019 har været et flot år for SF og også lokalt har vi oplevet
en rigtig flot medlemsfremgang.
Herefter var der nogle indlæg til debat. Der blev opfordret til at have flere kandidater
til Folketingsvalg, så vi ikke risikerer ikke at være tilstede ved fx debatmøder. Der
blev opfordret til at få sat lidt tidligt i gang med en kommunalvalgskampagne. Der
blev talt for at vi bliver mere synlige lokalt på de velfærdsområder som SF jo også
nationalt er stærke på pt. Der blev talt for at få nogle talere til 1. maj i stedet for en
paneldebat. Der blev ligeledes talt for at styrke vores rolle i den regionalpolitiske
debat. 
Bestyrelsens beretning blev godkendt.

Beretning fra kommunalbestyrelsen til orientering. Leif var ikke tilstede, så der var ikke 
mulighed for en mundtlig fremlæggelse. Der var derfor ikke mulighed for en bredere
debat.

Beretning fra landsledelsen til orientering, ved Lars. 
Lars orienterede om forhandlingerne om et regeringsgrundlag og hvordan det endte
i forhold til SF’s krav til disse. Lars vurderede at det ser ganske pænt ud. Der er nogle
af punkterne der ikke er så konkret endnu dog. 

Beretning fra SFU til orientering. 
Der var ingen mundtlig fremlæggelse.

5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab. 
Mogens redegjorde for regnskabet. Regnskabet blev godkendt. 

6. Forelæggelse af budget. 
Mogens fremlagde forslag. Det blev foreslået at det fremgår mere klart hvad man vil
bruge nogle af pengene på i år og hvad man vil henlægge til fremtidige valgkampe.
Det var der enighed om. 

7. Fastlæggelse af kontingent. 
Mogens foreslog uændret kontingent. Det blev vedtaget. 

8. Behandling af indkomne forslag:
a. Kommunalpolitisk generalforsamlingsudtalelse. Den blev vedtaget med nogle få
korrektioner.

9. Valg af formand: 
Lars er på valg. Lars blev genvalgt.
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10. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
På valg – Lisbeth 
På valg – Leif
På valg – Peter
De blev alle genvalgt.

Bestyrelsen består herefter af: 
Lars Jørgensen (formand), Mogens Olsen (kasserer), Leif Olsen, Lisbeth Severin,
Nikolaj Fjellerad, Peter Johannesen, Elisabeth Rasmussen.

11. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.
På valg – Michael.
Derudover blev Kasper valgt.

12. Valg af revisor for et år.
Birgitte er på valg. Birgitte blev valgt.

13. Valg af revisorsuppleant for et år. 
Per Carlo er på valg. Per Carlo blev valgt.

14. Valg af SF Bornholms repræsentant i SF Region Hovedstaden for 1 år. 
Lars var på valg. Lars blev genvalgt. 

15. Eventuelt.
Leif forespurgte om generalforsamlingens holdning til forslaget om at lave en
overbygning på Svartingedal Skole i Hasle. Flertallet af indlæg talte for at Leif  ved at
stemme imod støtter det samlede skolevæsen bedst, selvom tanken er sympatisk. 
Mogens mindede om at alle bestyrelsesmedlemmer skal fotograferes og fremvise ID
i forhold til ønsket om at skifte bank.
Formanden takkede dirigenten og for god ro og orden. 
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bilag 1

bestyrelsens beretning for 2019-20

På landsplan forlod SF 2019 i en langt stærkere position end partiet
gik ind i året. Også lokalt i SF Bornholm var 2019 et godt år.

Vi var igennem to valg: valget til Europaparlamentet den 26. maj og
folketingsvalget den 5. juni. SF opnåede solid fremgang ved begge valg.

Vores indsats her på Bornholm i forbindelse med europa-
parlamentsvalget var beskeden: vi satte en del plakater op for Peter
Westermann, men han opnåede som bekendt ikke valg.
Derimod kørte vi det sædvanlige program ved folketingsvalget: ikke
fordi vi troede Leif ville blive valgt, men for at samle flere stemmer
end ved sidste folketingsvalg. Det lykkedes med en fremgang fra 2,8%
til 4,3% af stemmerne - stemmetalsmæssigt en beskeden fremgang,
men procentvis var den imponerende.

Det første medlemsarrangement efter sidste års generalforamling
fandt sted den 21. marts: vi forberedte os til årets landsmøde på
Comwell i Kolding - ganske som vores vedtægter siger vi skal.
Den 6. april deltog vi i den velbesøgte demonstration i Rønne til støtte
for vores krav om minimumsnormeringer i daginstitutionerne - et
krav som folketinget nu har vedtaget skal gennemføres.
Vi deltog også i den lokale klimamarch den 25. maj i Rønne: og også
her har vores krav i forhandlingerne op til regeringsdannelsen båret
frugt - i form af den vedtagne klimalov.

Vi fortsatte med et medlemsmøde om vores holdning til vindmøller på
land: under valgkampen tog vi afstand fra projektet, og denne
holdning var der enighed om at fastholde. Resultatet blev derefter at
der ikke var flertal i kommunalbestyrelsen for landvindmøller på
Bornholm. Dette medlemsmøde fandt sted den 24. april. Og den 13.
maj besøgte vi så BEOF - Bornholms Energi og Forsyning - for en
informativ aften.

1. maj sammen med LO, Socialdemokratiet, Enhedslisten og en række
fagforbund var denne gang henlagt til Campus med fanemarch fra
Store Torv i Rønne. Og de traditionelle taler var afløst af en
paneldebat. 
Begejstringen for denne form for 1. maj var størst hos LOs formand.
I år bliver 1. maj afviklet sammesteds: vi var blevet stillet Store Torv
(dvs. gymnastiksalen) i udsigt af Campus ledelsen, der tilsyneladende
havde overset at de ikke styrer et forsamlingshus, men en
uddannelsesinstitution. Det viste sig nemlig at gymnasiet allerede
havde booket gymnastiksalen til undervisning i les lanciers.
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Så 1. maj bliver i det samme rum som i fjor, men med politiske taler.
Hovedtaler bliver Majbrit Berlau, næstformand i FH. Hun kan godtnok
først være fremme ved en 5-tiden, men så må vi jo blot håbe på at flere
end sidste år bliver i lokalet.

Vores aktive deltagelse i folkemødet den 13.-16. juni var behersket.
Vores indsats var stort set begrænset til at hjælpe til i teltet med
forefaldende arbejde.
Den nye opstilling af teltene viste sig at fungere fint - og vil blive
gentaget. SFs telt lå først i rækken, hvilket betød at langt de flere
besøgende til Cirkuspladsen kom forbi vores telt og kunne passere det
på to sider. Vi løb hurtigt tør for merchandise.
Årets folkemøde afvikles i dagene 11.-14. juni. Pia Olsen Dyhr holder
vores partiledertale fredag kl. 19.

Vores efterårsprogram startede med at vi blev mødt af en lukket dør
på biblioteket i Rønne den 27. august. Dermed måtte vi udskyde det
første budgetmøde, som så blev holdt den 12. september i stedet.
Vores andet og sidste budgetmøde kom den 28. september. Og vi
sluttede 2019 med et besøg hos Bo42.

Endelig blev vores traditionelle nytårskur afviklet den 18. januar.

Men udover de nævnte medlemsmøde og -arrangementer har vi også
holdt formøder til møderne i økonomiudvalget: her gennemgår vi de
væsentligste pukter på dagsordenen. Ved samme lejlighed orienterer
Lars om arbejdet i landsledelsen.

Landsledelsen vælges for to år ad gangen - i lige år. Der skal således
vælges ny landsledelse på det kommende landsmøde på Comwell i
Kolding. De storkredsvalgte medlemmer er allerede valgt - hos os var
der ikke andre kandidater, så valget bortfaldt, og Lars fortsætter de
næste to år.

Medlemsmæssigt var 2019 et bemærkelsesværdigt år for SF
Bornholm. For første gang i en lang årrække har vi oplevet en markant
medlemsfremgang: vi er nu 67 medlemmer - 15 nye medlemmer,
hvilket svarer til en medlemsfremgang på hele 28%

Der er udsendt 16 nyhedsbreve siden sidste generalforsamling.

For 2020 har vi allerede planer om flere medlemsmøder, bl.a. har vi en
halv aftale med et besøg hos TV2 Bornholm, og vi får besøg af en af
partiets næstformænd - men et væsentligt element i det kommende
års arbejde bliver forberedelse af kommunalvalget om mindre end to
år.

på bestyrelsens vegne -
Lars Jørgensen

formand 
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bilag 2

beretning fra kommunalbestyrelsen februar 2020

Det forløbne år har overordnet set været tilfredsstillende set fra SFs
side. Vi har fået en del ting gennemført og har haft betragtelig
indflydelse på andre ting.

Af større, positive elementer (som ligger uden for NMUs område) kan
nævnes indførelsen af den nye struktur i ældreplejen, opstarten af
projektet omkring de små børn, udviklingen af kommuneplanen samt
udvikling af udviklingsplanen for Rønne. Samtidigt er arbejdet med
nye børneinstitutioner i Rønne og Allinge på vej, ligesom
skoleområdet har været lidt mere stabilt i år. Vores nye affaldsstrategi
er ved at blive udviklet.
Årets budgetforhandlinger opfyldte stort set de prioriteringer, som vi
havde aftalt i SF

Der er selvfølgelig også ting, der er gået galt. Her springer nok især
samlingen af administrationen i øjnene; den sag har været både dyr og
dårlig, og er nu slået ’hjem til start’. De fortsatte problemer med
sygefravær og for få ansatte i døgnplejen er et andet fokusområde.
Også BATs økonomi er under pres p.g.a. faldende indtægter, og her
kan vi komme til at skulle tage en mere principiel diskussion.

Samarbejdet i konstitueringsgruppen er rimeligt mellem A, Ø og SF,
mens Å og KD er sværere at få med. Anne Thomas’ afgang har betydet
en ændret profil for Å – også fordi den nye ikke sidder i noget udvalg
og derfor har meget begrænsede kontakter og ikke så stor viden.
Samtidigt har han knyttet sig meget tæt til KD.

Oppositionen er på samme tid både meget aggressiv og aktiv og totalt
uorganiseret. I de større debatter er det typisk DF, der fører ordet,
mens V pipper lidt ind i mellem. Hvem der egentlig leder Venstre, er
vanskeligt at sige – nogle gange er det Scheibye, der tegner linjen,
nogle gange Kofoed, og så er det også enkelte gange den formelle
gruppeformand – Schouw. Man ser derfor jævnligt at V ændrer
holdning til en sag fra behandlingen i fagudvalget og til behandlingen
i KB.

I år rummer nogle udfordringer for såvel Bornholm som for os specielt
i forhold til KB.

Den første udfordring er økonomien.

Årets budget er IKKE økonomisk bæredygtigt, og selvom en
udligningsreform måske giver lidt ekstra penge, så vil budgettet for
2021 meget nemt blive meget svært. 
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Udviklingen af Rønne by vil så småt begynde at gå i gang, og som man
kan se med fx havneudvidelsen, så vil den garanteret blive
omdiskuteret.

Folkeskolen rummer sin egen udfordring for os. Der er nu flertal for
at give Hasle skole en overbygning, måske allerede fra august 2020,
SELVOM det ikke elevmæssigt/pengemæssigt er holdbart.
Spørgsmålet er hvorfra disse penge skal komme; herunder om Hasle
skal have særbehandling på bekostning af resten af folkeskolen? En
overbygning i Hasle er i modstrid med vores valgprogram.

Leif Olsen

side 7 af  13

http://www.sfbornholm.dk


Lars Jørgensen, formand & sekretær

Leif Olsen, næstformand

Mogens Olsen, kasserer

Lisbeth Severin

Nikolaj Fjellerad

Peter Johannessen

 Elisabeth Rasmussen

     sf.dk/bornholm

 bornholmsf@gmail.com

bilag 3

beretning fra landledelsen

I landsledelsen gik foråret med finpudsning af valgforberedelserne,
sommeren med forhandlinger med Socialdemokratiet, De Radikale og
Enhedslisten, og efteråret med at få valgløfterne indfriet.

SF kom som bekendt godt igennem de to valg i 2019: valget til
Europaparlamentet den 26. maj og folketingsvalget den 5. juni.
I Europaparlamentet er SFs repræsentation nu fordoblet - fra ét
medlem til to. Det var et resultat ingen i partiet havde forventet, og det
medførte den besynderlige situation at Karsten Hønge, der havde
ladet sig opstille udelukkende for at trække stemmer nok til at
Margrete Auken blev genvalgt, trak sig fra pladsen. I stedet blev Kira
Marie Peter-Hansen medlem af parlamentet. Et uskønt forløb, der blev
kraftigt påtalt i landsledelsen.
I Folketinget fordoblede SF ligeledes sin repræsentation - fra 7 til 14.
Jacob Mark, Karsten Hønge og Carl Valentin er ene haner i kurven.
Mange har bemærket at SF nu er større i Folketinget end Enhedslisten
med deres 13 medlemmer.
Den øgede repræsentation er allerede vekslet til de første resultater:
kontanthjælpsloftet er fjernet ligesom rabatten for virksomheds-
arvinger; minimumsnormeringer skal være fuldt gennemført i 2025 
med 1,6 mia. kr. årligt fra regeringen; vi har fået en bindende klimalov
der reducerer CO2 udslippet med 70% inden 2030 - og i finansloven
er der afsat penge til at Danmark kan modtage 500 kvoteflygtninge.
Blands andet.

Det er planen at to politikudviklingsforløb skal afsluttes i løbet af i år.

Det ene - Socialpolitik 2.0 - præsenteres på det kommende landsmøde
i Kolding, hvor netop socialpolitik er hovedtemaet. Det fire sider lange
udkast til landsmødeudtalelse bærer titlen Værdighed, aktive

fællesskaber, sammenhæng og forebyggelse og lægger op til en anden
tilgang til arbejdet i velfærdssystemet, der i dag er fokuseret på at
styre og administrere borgernes (del)problemer hver for si, i retning
af samarbejdstænkning: strukturer, metoder og kultur skal ændres så
systemet kan udvikle sammenhængende indsatser.

Det andet - om robotter, teknologi og digitalisering - blev sat i gang på
sommertræffet i 2019 og forventes afsluttet i løbet af efteråret.
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Desuden skal landsmødet tage stilling til en arbejdsplan for 2020-
2022: udkastet, som landsledelsen har godkendt, omhandler bl.a.
styrkelse af partiforeningerne, styrkelse af medlemsbasen (flere
medlemmer, men også en klarere afspejling af befolknings-
sammensætningen mht køn, alder, uddannelse og etnicitet).

Også forberedelsen af kommunal- og regionsrådsvalget næste år står
centralt i arbejdsplanen: målet er at SF bliver repræsenteret i flere
byråd/kommunalbestyrelser end nu - og at SF på landsplan opnår en
stemmeandel på mindst niveau som ved fjorårets folketingsvalg.

Lars Jørgensen

landsledelsen
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bilag 4

beretning fra SFU Bornholm

Vi startede med 5 medlemmer i starten af 2019. Da vi kom ind i 2020,
nåede vores medlemstal 11 medlemmer.

I løbet af året har vi være med i valgkampen til EU-Parlamentet, hvor
vi hængte plakater op og afholdt brevstemnings arrangementer for
unge. 
Til folketingsvalget var vi med til at hænge plakater op, afholde et
brevstemnings arrangement med DSU og VU, og var med til torvedag. 

Vi var med til Folkemødet sammen med SFU’er fra resten af Danmark,
hvor nogle af vores medlemmer havde debatter. 

Vi har lokaler i Engageret Ungdom, som vi har brugt det sidste år på
at renovere og genopstarte. Vores forkvinde var med som debattør til
skolevalget i januar, hvor hun debatterede på 4 skoler på to dage. Vi
har desuden også været til demokratiets dag på Rønne Privat Skole,
hvor vi har debatteret og fortalt om hvordan det er at være med i et
ungdomsparti. Inden for SFU har vi også afholdt forskellige
arrangementer, primært møder men også hyggesammenkomster i
form af f.eks. en bowlingtur (betalt af SF Bornholm).

De kommende arrangementer i 2020 er bl.a. en debat på Rønne Privat
Skole i februar. Så kommer der åbent hus i Engageret Ungdom i april,
når vi er med til genåbningen af de nye lokaler. Så skal vi selvfølgelig
til Folkemødet senere på året og være med til alle de spændende
arrangementer i SF’s telt. 

SFU Bornholm er selvfølgelig meget entusiastiske omkring støtten til
SF på Bornholm, men siden SFU Bornholms ledende medlemmer er i
færd med at afslutte deres uddannelser dette år betyder det at SFU
Bornholms aktiviteter muligvis bliver hæmmet i det resterende
skoleår og fremefter da mange efter uddannelsesafslutning højst
sandsynligt vil flytte fra den lille solskinsø.

På trods af disse ting ser SFU frem til et nyt år af dejligt samarbejde
med SF Bornholm

Mvh -
SFU Bornholm
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bilag 5

forelæggelse og godkendelse af regnskab

 SF

budget/regnskab      

 2019

budget budget regnskab regnskab

indtægt udgift indtægt udgift

Medlemskontingent

Offentlig støtte

Partiskat

Kontingent Hovedstaden

Kontingent andel Chr. Borg

Deltagelse/landsmødedelt.

Kontorhold

Rente

Kurser/rejser/overnat.

Tema møder

Gebyr

Lokaleleje

Folkemøde

Valg

SFU

30.000,00 kr.

6.000,00 kr.

16.000,00 kr.

      700,00 kr.

  12.500,00 kr.

    4.000,00 kr.

400,00 kr.

         50,00 kr.

    5.000,00 kr.

10.000,00 kr.

850,00 kr.

9.000,00 kr.

2.000,00 kr.

4.000,00 kr.

33.621,75 kr.

 6.119,00 kr.

15.000,00 kr.

.

      

       0,00 kr.

15.096,00 kr.

  2.150,00 kr.

              0 kr.

       343,21 kr.

     698,00 kr.

   7.861,80 kr.

   1.809,00 kr.

    1.423,44 kr.

           0,00 kr.

    2.346,25 kr.

    1.276,95 kr.

I alt 52.000,00 kr. 48.500,00 kr. 54.740,75 kr. 33.004,65 kr.

                 Beholdning primo      72.866,97 kr.

                 Driftsresultat           21.736,10 kr.

                 Beholdning ultimo   94.603.07 kr.

Mogens Olsen
kasserer
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Peter Johannessen

 Elisabeth Rasmussen

     sf.dk/bornholm

 bornholmsf@gmail.com

bilag 6

forelæggelse af budget 2020

SF budget 2020                       
    

ind ud

Medlemskontingenter

Offentlig støtte

Partiskat

Kontingentandel Christiansborg

Deltagelse/landsandel Kplm & LM

Kontorhold 

Kurser / rejser

Tema-møder

Gebyr

rente

Lokaleleje

Folkemøde

SFU

34.000,00 kr.

6.000,00 kr.

15.000,00 kr.

16.000,00 kr.

4.000,00 kr.

400,00 kr.

3.000,00 kr.

12.000,00 kr.

250,00 kr.

250,00 kr.

1.000,00 kr.

1.000,00 kr.

2.000.00 kr.

I alt    55.000,00 kr. 39.900,00 kr.

Mogens Olsen
kasserer
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Lars Jørgensen, formand & sekretær

Leif Olsen, næstformand

Mogens Olsen, kasserer

Lisbeth Severin

Nikolaj Fjellerad

Peter Johannessen

 Elisabeth Rasmussen

     sf.dk/bornholm

 bornholmsf@gmail.com

bilag 7

generalforsamlingsudtalelse
(som vedtaget)

De grønne og naturmæssige muligheder.

Der er sket ganske meget inden for den grønne omstilling på Bornholm
de senere år.
I kommunen selv er der blandt andet lavere energiforbrug, flere
bæredygtige produkter, mindre spild/affald m.v.

Det er godt, MEN … det er nu, at vi skal i gang med de større projekter
som affaldsstrategi, energistrategi og transportstrategi for hele øen.
Det er HER, at vores samfund kan gøre en forskel, og heldigvis er der
stor interesse for det – både hos mange borgere og en del virksomheder.

I SF vil vi arbejde benhårdt for at udvikle strategierne, men ISÆR vil vi
arbejde med at gøre dem til virkelighed!
Samtidigt vil vi – både i kommunen generelt og som parti – gøre vores
bedste for at støtte de private initiativer som tages på området.

Man hverken kan eller skal tænke grøn omstilling uden også at tænke
natur og biodiversitet. Der er en del planer på området, så det handler
først og fremmest om at skaffe penge og vilje til at gøre dem til
virkelighed. Det drejer sig om fx

- større biodiversitet
- bedre vandmiljø
- mere sammenhængende natur (bl.a. ved at udfase

landbrugsjord)
- beskyttelse af sårbar natur
- bedre adgang til naturen for alle borgere og grupper.

Også i de kommende år vil SF arbejde sammen med andre gode kræfter
for at sikre penge til at skabe denne udvikling – både igennem det
kommunale budget, gennem fonde og gennem samarbejde med private
initiativer.

indsendt af bestyrelsen
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