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Johnny Hefty har opfundet et udtryk, der går på at vise kraft og styrke. Udtrykket er 

selvfølgelig ”ork satme” og må siges at være et rigtig Aalborg udtryk. Udtrykket 

beskriver rigtig godt det år vi har haft i SF. Ikke kun lokalt, men også på lands- og 

internationalt niveau. To valgkampe, hvor vi fik fordoblet vores mandattal i både 

Folketinget og Europa-Parlamentet. Et fantastisk resultat. Lokalt har det også smittet af 

og vi er gået fra cirka 200 medlemmer til at være omkring 250 medlemmer. Et stort 

fremskridt for partiforeningen og noget vi skal bruge aktivt. 

 

Året startede med generalforsamlingen, hvor Line blev valgt som formand. Samtidigt 

blev det aftalt, at Allan ville varetage formandsposten i efteråret, hvor Line var på 

udlandsophold i Bruxelles. Overgangen er forløbet smertefrit, og da det viste sig at Line 

fik job i København aftalte bestyrelsen at Allan skulle varetage formandsposten frem til 

den ordinære generalforsamling, hvorefter en permanent formand skal vælges. 

 

Foråret og noget af sommeren var naturligvis præget af valgkamp. Vi fik lavet en god 

valgkamp i Aalborg, med stigninger på 2,6 – 2,7 procentpoint i vores tre valgkredse. Men 

efterfølgende var det tydeligt at samarbejdet mellem SFU Aalborg og SF Aalborg skal 

forbedres, så det bliver en fælles valgkamp. Dette arbejde har vi indledt med bl.a. 

fælles bestyrelsesmøder mellem SFU og SF. Noget som der er enighed om, vi vil 

fortsætte frem mod kommunalvalget 2021 og derefter. Jo bedre vi kender hinanden, jo 

bedre kan vi lave valgkamp, hvor fokus er det rigtige sted og ikke på al mulig andet. 

 

I løbet af året har vi afholdt løbende fællesmøder med Enhedslisten og Alternativet for 

at styrke samarbejdet mellem de tre partier til venstre for Socialdemokratiet i Aalborg 

Kommune. Samarbejdet har fungeret godt, men har også været præget af udfordringer, 

da vi er tre forskellige partier med hver vores måde at lave politik på. På trods af 

udfordringerne er det bestyrelsens vurdering at vi skal fortsætte samarbejdet. 

 

Vi har tidligere nedsat en række politiske grupper for at sikre vi stadig er synlige i 

lokalpressen. Vi må dog erkende at grupperne er druknet i valgkamp og det er derfor 

begrænset, hvad der er sket på den front. Dog har vi haft flere indlæg i pressen på en 

række områder, så der er sket noget. Det bør derfor være et fokusområde for den nye 

bestyrelse at få disse grupper godt i gang. 

 

Igen i år afholdte vi 1. maj i partilokalerne med efterfølgende deltagelse i 

arrangementet i Kildeparken. Arrangementet var velbesøgt af både unge 

førstegangsdeltagere, og andre med flere kampdage på CV’et. Dagen bød på mange 

inspirerende talere, herunder gæstetale fra fællesformand for HK Nordjylland, Mette 

Lyndgaard Pedersen, der i sin tale lagde vægt på især overenskomstforhandlingerne i 

2017 og 2018. 



 

Efteråret har været præget af klargøring til kommunalvalget. Det har fyldt meget, 

hvordan vi sikrede en god proces og få valgt gode kandidater. En foreløbig kulmination 

finder sted i dag på generalforsamlingen, hvor vi vælger spidskandidaten. 

 

Alt i alt et hektisk og travlt år, men også et rigtig godt år, hvor SF er tilbage på sporet. 

Nu er kursen sat mod byrådsvalget i 2021, hvor SF igen skal i byrådet. 

 

På vegne af SF Aalborgs bestyrelse 

Line Petersen og Allan Norré Pedersen. Formandsmakkerpar i 2019 


