SF SVENDBORG

Onsdag d. 26/8 holdt SF Svendborg generalforsamling på Færgegården. Det er
senere end sædvanligt, fordi forsamlingsforbuddet tvang os til at skubbe mødet,
fra den oprindelige dato i marts.

Den nye bestyrelse:

Generalforsamling var velbesøgt, og bød bl.a. på spændende beretninger fra
Bruno, Annette og Karsten Hønge. Derudover var der tid til at drøfte de
kommende budgetforhandlinger, og bestyrelsens arbejdsplan for den næste
sæson.

Kaj Jensen, Næstformand

På generalforsamlingen, tog vi også afsked med Annette Blynél som formand for
SF Svendborg. Annette fik stor tak, og mange velfortjente roser for sit store
arbejde som formand gennem se sidste 4½ år.
Dennis Ørsted Petersen blev valgt som ny formand. John Slot Petersen og Rasmus
Feldingbjerg Drabe er nyvalgte bestyrelsesmedlemmer.
Det fulde referat fra generalforsamling findes her.
Umiddelbart efter generalforsamlingen, havde de tre kandidater til
spidskandidatvalget mulighed for at motivere deres opstilling.
De opstillede er: Käthe Lund, Rasmus Drabe og Dennis Ørsted Petersen.
Urafstemningen starter d. 1/9 , og kører til og med d. 19/9 kl. 12.
Mere om urafstemningen på næste side.

Dennis Ørsted Petersen, Formand

Käthe Lund, Kasserer
Marie Christensen,
bestyrelsesmedlem
Hans Jørgen Jensen,
bestyrelsesmedlem
John Slot Petersen,
bestyrelsesmedlem
Rasmus Feldingbjerg Drabe,
bestyrelsesmedlem
Bestyrelsessuppleanter er: Ketil
Amtrup, Annette Blynél og Bjørn Kay.

Hvem af disse 3 skal være SF Svendborgs spidskandidat til kommunalvalget næste år?
Fra i morgen tirsdag 1. sept. og frem til 19.sept. kl. 12.00 er det op til dig!!
Vi holder elektronisk urafstemning. Du vil modtage en mail fra SF på Christiansborg. De kører nemlig
teknisk afstemningen for os.
Du skal blot følge instruksen i mailen og afgive din stemme.
Du kan stemme på 1 eller 2 af kandidaterne. Dog max. 2 kryds!
Skulle du få tekniske problemer med at få det til at virke, så kontakt undertegnede på mobil 30541387.
Stemmerne tælles op straks efter 19. sept. af stemmeudvalget bestående af Marie Christine Christensen, Annette Blynél og Kaj
Jensen.
Resultatet offentliggøres på bestyrelsesmødet 23. sept. kl. 19.00 på Færgegården. Til mødet, hvor vi håber at pressen vil være
tilstede, er alle SFs medlemmer meget velkomne.
Kaj Jensen

Dennis Ø. Petersen

Käthe Lund

Rasmus F. Drabe
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