
Generalforsamling den 30. januar 2020 kl. 19 

Kulturforsyningen, Nykøbing F.  

 
 

Referat: 

Formanden bød velkommen til de 16 fremmødte    

1. Frede valgt til dirigent 

2. Lene valgt som referent 

3. Dagsorden godkendt 

4. Formandens beretning (den skriftlige vedlagt). Lis kunne ønske, at flere ville komme - 

ikke hver gang, men en gang i mellem.  

Lis understregede at de aktive er ved at blive ældre, hvorfor vi i valgkampene har måttet 

købe praktisk hjælp.  

Vi har haft en lille medlemsfremgang og håber at komme op på 80 - vi er nr 6 i størrelse 

på Sjælland.  

Godkendt 

5. Byrådsmedlemmets beretning (den skriftlige beretning vedlagt). God optimisme i SF - 

også på landsmødet. Udligningsreformen blev diskuteret på LM, hvor alle var enige om, 

at der skulle en bedre udligning - også fra de rige kommuner. Så det blev mere en teknisk 

diskussion.  

Budgetforhandlingerne i byrådet foregik stille og roligt - endnu en gang på en ny måde. 

Godt aktiveringstilbud på Horbelev tidligere plejehjem med gode resultater – det bringer 

folk i arbejde.  

Den nye skole i Sundby bliver en verdensmålsskole.  

Der vil ske ændringer i familieafdelingen,  

så det måske bliver lettere at styre økonomisk  

og indholdsmæssigt.  

Der er meget usikkerhed omkring FGU.  

Dels fordi de skal flytte seneste december,  

da Guldborgsundcenteret skal udvides,  

dels fordi det er en helt ny konstruktion.  

SFs tilføjelse omkring kvalitetsstandarder på madordning var proceduremæssig forkert, så 

det kunne ikke lade sig gøre.  

Der tales meget klimatilpasning i TME, men der er ikke konkrete forslag. Vennerslund 

vindmølleprojekt kan blive ret flot - det er meget gennemtænkt. Ide om shuttelbus fra 

stationen til Torvet. Solceller skal placeres på jord med ringe bonitet, beplantningsbælter 

m.m. Kraftigt behov for p-pladser i byen. Det kan betyde, at der kommer p-huse. Der 



nedlægges gadelygter i landområdet, hvor der er enkeltlygter i enkeltliggende 

ejendomme. Ca. 6 kondemneringssager på hvert udvalgsmøde. Spændene udlandstur til 

byområder, der er bygget meget, meget grønt og fællesmuligheder. Varieret og 

mangfoldigt. Også meget inspirerende miljøtur i Danmark.  

Første gang Annemette hørte om Skanluxbyggeriet i Marielyst var gennem Folketidende. 

Fælles grund og bilfrit område. I 18 sagde udvalget nej til en udstykningsplan til 10 

individuelle grunde. Vi er i tæt kontakt med Christiansborg, hvor Trine Torp gør et 

ihærdigt arbejde.  

Sammenlægningssagen om Østre og Lindeskovskolen gav et meget voldsomt byrådsmøde 

rent tilhørermæssigt. DF havde haft mange møder med kun forældrene på Østre skole. 

Der blev stillet spørgsmål til vores samarbejde med A efter de har fået ny formand.  

Ønske om at Sakskøbing skal forskønnes.  

Skanlux blev diskuteret og ros til Annemette og bestyrelsen for arbejdet med sagen. 

Private aktører på socialområdet i andre kommuner. Hos os er bevilling af handicapbil 

udliciteret til Falck, som kan gøre det på 10 dage mod kommunens mindst et år. Nogle har 

indskrevet at de aflønnes efter besparelsesopnåelse.  

Godkendt. 

6. Revideret regnskab godkendt.  

Revisors godkendelse uddelt.  

Regnskabet uddelt og gennemgået  

af kasseren.  

Regnskabet godkendt.  

Forslag om at vi får CVR-nummer.  

Thorvald undlod at stemme. 

7. Vedtagelse af evt. budget, Budgettet godkendt, idet bestyrelsen vil gennemgå budgettet i 

detaljer for at finde midler til den kommende byrådsvalgkamp, så vi i 2021 har ca. 50.000 

kr. til rådighed. 

8. Vedtægtsændringer. Det af bestyrelsens fremsendte forslag til ændring af par 8 i 

vedtægterne godkendt, så sekretæren vælges for 2 år ad gangen sammen med formanden. 

9. Valg bestyrelse. Kenneth valgt som formand og Lis som næstformand. Lene valgt som 

sekretær. 4 kandidater til 3 pladser i bestyrelsen: Annemette, Frede , Christian og 

Flemming. Afstemningen gav flg. resultat: Christian, Frede og Annemette. Der afholdes 

valg om 2 suppleant: Flemming, Pi, og Jørgen. Valgt blev Jørgen, som første suppleant og 

Pi som anden suppleant. 

10. Forslag til politisk udtalelse. Vedtaget med enkelte rettelser (vedlagt, sendt til 

Folketidende 31.1.) 

11. Valg af revisor og revisorsuppleant. Flemming Stenild valgt som revisor og Thomas 

som revisor suppleant. 

12. Valg af delegerede til Landsmøde Bestyrelsen indstiller Flemming Stenild, Thomas og 

Kenneth. De blev valgt (ingen kvinder, da det forgår den 8. marts, hvor SFkvinder er 

engageret i offentligt møde i Kulturforsyningen for at få flere kvinder til at engagerer sig 

politisk.) 



13. Evt. Annemette glemte at sige tak til alle for at møde op til formøderne og støtte godt op 

om hende.Evt. 

 

Næste møde med Karsten Hønge den 6. februar kl 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formand Lis Kaufmanns skriftlige beretning til generalforsamling 30.01.20 
 

Først almene betragtninger. 

Jeg er bedre til det verbale end det skriftlige, så denne skriftlige  

beretning er et skelet, jeg vil fylde ud på generalforsamlingen. 

Vi er en lille partiforening 75/80 medlemmer, nogen kommer  

nogen går. 

 



Vi er en bestyrelse, hvor der er kommet yngre kræfter til, tak for det. 

 

Som partiforening er der stille år uden valg, år med masser af arbejde og valg, men det hele er ved 

at glide mere sammen. 

2019 havde vi et folketingsvalg og valg ti EU Parlamentet. 

Hele valgkampen var præget af optimisme, vi stod godt i målingerne, vores folk på Borgen gjorde 

sig godt i medierne, og vi fik god hjælp fra partikontoret. 

Vi havde svært ved at nå nok på gaden, det praktiske måtte vi købe os til. 

Kunne være en god ide at tænke på midler end valgplakater, i disse grønne tider, tænk på 

forureningen. 

Det var brilliant med de mærkesager vi havde Minimumsnormeringer Ro På osv. Det skal vi huske i 

den kommende kommunalvalgkamp. 

 

For at få overblik over året er vores årshjul et godt pejlemærke. 

Vores medlemsmøder - det er her vi diskuterer vores politiske mål og partiets politik, nye visioner. 

Det er her det enkelte medlem kan gøre sin indflydelse gældende og komme til orde med sine 

politiske holdninger. SF er et decentralt parti 

Vi har en bestyrelse, hvis ansvar primært er det administrative. Bestyrelsesmøderne er åbne for 

medlemmer. 

SF formøde på rådhuset, her diskuteres byrådsdagsorden med vores byrådsmedlem Annemette 

Johnsen. 

Disse møder er vigtige, når man kun har et medlem i byrådet må man ikke drukne. 

Vi har været meget aktive i sommerhussagen på Marielyst. 

 

Formanden for regionen i SF er lokal Flemming Stenild, der også er valgt til Landsledelsen. 

Næstformand Franz Mortensen er også lokal. 

Regionen holder også medlemsmøder altid i Sorø 

Desuden er der en 1. maj gruppe, hvor man sammen med fagbevægelsen holder morgenparole med 

taler og møde på torvet. 

 

I 2020 får vi besøg af Karsten Hønge, Jacob Mark og Holger K Nielsen. 

 

Tak til alle, der holder live i det hele og glem aldrig Vi er grønne og Vi ønsker social retfærdighed 

 

Lis Kaufmann 

Formand, SF-Guldborgsund 
 

Byrådsmedlem Annemette Schønberg Johnsens skriftlige beretning til 

generalforsamling 30.01.20  

Overvejende vældig godt samarbejde i byrådet, især de første  

2/3 af året, og bl.a. er det meget givende at holde før-ØK møde  

med borgmesteren og Bente Lerche-Thomsen.  

Budgetforhandlinger – ny model igen i år, udmærket og  

ukompliceret forløb. 



Men så indsneg sig en mærkelig følelse, lidt som når manden pludselig tager sin mobil med hver 

gang han forlader stuen. Det vender jeg tilbage til.  

Personnyt: 2 DF’ere gik i protest og sluttede sig kort efter til Venstre, Soc. fik ny 

borgmesterkandidat. 2 nye fagdirektører, flere nye centerchefer 

Væsentlige sager i 2019: 

• Nyt hjerneskadecenter i Horbelev 

• Ny bygning til autismetilbud i Nr Vedby (20 mio) 

• Slutmål 2022 – hvad vil byrådet i perioden – med årlig afrapportering.  

• Penge afsat til ny skole i Sundby (150 mio) + køb af grund 

• Nyt torv/områdefornyelse i Nykøbing midtby (19 mio) 

• 6 Skæve Boliger, Saxenhøj (til hjemløse, misbrugere m.fl.) 

• Ny kommuneplan – god fornyelse af høringsprocessen – SF’s høringssvar delvist 

indarbejdet 

• Mange nye lejeboliger på vej, foreløbig er Stengade godkendt 

• Ny sundhedsaftale med regionen. Der er indføjet flere formuleringer om værdighed og 

respekt, både for medarbejdere og patienter, inkl. hensyn til ikke IT-brugere 

• Økonomien er nogenlunde i balance, alle udvalg skal overholde budget og finde nødvendige 

besparelser inden for egne rammer. Dog er især BFU udfordret, bl. gr mange børnesager, 

men også på skole dagpasning.  

• Nye tanker for havneomdannelse, Stubbekøbing nedlagt som erhvervshavn og ingen havne 

er længere selvstyrende (havnebestyrelsen nedlægges) 

• Idrætscampus er efter forlydende klar til 1. spadestik i juni – kommunen giver i alt ca 20 

mio.  

• FGU er så småt kommet i gang, men der er stadig usikkerhed om hvad og hvordan struktur 

og praktiske forhold ender. Multicenter Syd opsagt.   

• Guldborgsundcentrets udvidelse – erhverv og bolig 

• Kvalitetsstandarder for personlig pleje mv. – skal altid nærlæses grundigt, for tilsyneladende 

små ændringer kan få enorm betydning for den enkelte ældre eller handicappede. Fx 

mad/spisning, pårørendes involvering. 

• Madordning, priser og regler 

• Statistik for klagesager (social, børn, handicap): vi ligger ret højt i antal, men middel i 

sammenligning med andre kommuner.  

• GDPR – databeskyttelse – fandens svøbe, men nødvendig. 

 

TME: 

• Mange, men indtil videre løse drøftelse om klimatilpasning (10 mio. afsat). Vindmølledebat 

stille, men Vennerslund arbejder videre med sit projekt. 

• Ønsker elbusser og evt. lille shuttlebus i Nyk. midtby 

• Principper for solcelleanlæg 

• Cementen ombygges, men nyt forslag kan medføre helt ny plan 



• P-pladser og lejeboliger drøftes løbende ift . behov og konkrete forslag 

• Gadelys 

• Kondemneringer 

• Samarbejde med Beskæftigelsesudvalget om aktivering på Horbelev gl. plejehjem. Rigtig 

godt projekt! Tanker om også at inddrage byviceværterne i arbejdet. 

• Studietur til Freiburg og Strassburg + klimatur (Maribo, Fåborg, Tommerup, Middelfart)  

• Skanlux og Marielyst Ferieby 

Det kan tage meget lang tid fra at man nævner en overvejelse eller et problem for forvaltningen, til 

at der faktisk kommer en sag på. Det skal man hele tiden prøve at vænne sig til – ting tager tid i 

kommunalpolitik! Og nogle sager får en overraskende hurtig behandling, så det kan være svært at 

gennemskue om det handler om embedsværkets prioriteringer eller om mange sager bare kræver så 

meget undersøgelse, at tiden går. På byggesagsområdet har en ny lov betydet, at der er meget lang 

ventetid, men det går fremad igen. Det gør det også – lidt – på beskæftigelsesområdet. I TME får vi 

hele tiden præsenteret ideer, som fx en bygherre har luftet eller har mere konkrete forslag til. Måske 

endda ansøgninger. Og nogle gange læser vi om det i avisen, før vi hører om det.  

De største diskussioner: 

• Sammenlægning af Østre og Lindeskov skoler – delvis tilbageførsel af Møllebakkeskolens 

distrikt (valgløfte). Fortsættelse af arbejdet med områdefornyelse i Lindholm, som atter kom 

på ghettolisten, og hvor der foregår meget rigtig godt socialt arbejde (bydelsmødre, ungeråd, 

integrationsarbejde mv.) 

• Madordning på plejecentrene 

• Skanlux’ og Marielyst Ferieby – ringe kommunikation, dårlig stemning! Afventer det videre 

forløb, inkl. evaluering. SF på Borgen er med på denne sag, og generelt gode til at sende 

forslag til pressemeddelelser i forb. med udvalgte sager, der også kan vinkles lokalt.  

Annemette Schønberg Johnsen 

SFs byrådsmedlem  

 


