
Beretning for 2020 
2020 bliver et år vi aldrig glemmer. Det er vist også det mest positive, der er 
at sige om det år. Et år, der har stået i tegnet af corona og nedlukninger. 
 
Heldigvis nåede vi i SF Aalborg at vælge spidskandidat til kommunalvalget 
inden landet blev lukket ned. I bestyrelsen arbejdede vi videre med at finde 
kandidaterne til kommunalvalget. En proces, der virkelig blev besværliggjort 
af corona. Det at vi ikke kunne mødes og kigge hinanden i øjnene gjorde at 
arbejdet trak ud og flere af os var ved at få spat af det. 
 
Planen var lagt. I august skulle vi præsentere topkandidaterne, men sådan gik 
det ikke. Det kom til at tage længere tid end planlagt, men nu er holdet på 
plads. I får her en kopi af den pressemeddelelse vi har sendt, men som 
medierne desværre ikke har taget. 
 
På et velbesøgt medlemsmøde i SF Aalborg har partiforeningen valgt 
topkandidaterne til kommunalvalget i november i år. 37 medlemmer deltog i 
mødet online, hvor der blev debatteret alt fra d. 3. Limfjordsforbindelse over 
skolepolitik og minimumsnormeringer til udfordringerne på ældre og handicap 
områderne i kommunen. På generalforsamlingen sidste år valgtes Peter Larsen 
som spidskandidat. Kandidatlistens top-5 udgøres af: 

1. Peter Larsen 
2. Jane Østergaard 
3. Astrid Cecilie Budolfsen 
4. Thomas Kjeldsen 
5. Marlene Leig Andersen. 

 “Jeg er umådeligt stolt af dette hold som vores medlemmer har valgt. Da vi 

røg ud efter sidste byrådsvalg, havde jeg ikke turdet drømme om, at vi ville 

stå så stærkt godt et halvt år før valget. På holdet har vi både den 

nødvendige erfaring, men også unge nye kræfter. Jeg er fortrøstningsfuld for 

SF Aalborgs fremtid”, udtaler Allan Norré Pedersen, formand SF Aalborg. 

 

Peter Larsen, 54 år, er uddannelseschef for læreruddannelsen på UCN, og er 

tidligere skole- og dagtilbudschef. Peter er særligt optaget af, at sikre rammer 

i skoler og dagtilbud der giver børn og unge mere ro på, at sikre ordentlig tid 

til pleje, omsorg og sundhed i ældreplejen og at skabe muligheder, der 

mindsker uligheden. Det er også en mærkesag for Peter, at arbejde for en 

mere grøn og bæredygtig kommune med plads til et rigt og mangfoldigt kultur- 

og foreningsliv. 



 

Jane Østergaard, 54 år, er filosofistuderende og socialfaglig konsulent hos 

Aalborg Kommune, hvor hun arbejder med indsatser for socialt udsatte voksne. 

Jane har desuden tidligere været medlem af Aalborg Byråd for SF. Jane er 

særligt optaget af indsatsen for de allermest udsatte børn, unge og voksne. 

Samtidig er det en mærkesag for Jane at arbejde for bæredygtighed og 

balance i bredeste forstand; socialt, i byudviklingen, i kulturen og for miljøet. 

 

Astrid Cecilie Budolfsen, 26 år, er SF Ungdoms kandidat til byrådet og er særlig 

optaget af klimapolitik. Astrid har været klima og miljøaktivist siden hun var 

12 år. Astrid har lige færdiggjort en kandidat i økonomi og er mor til Sigrid. 

Astrids mærkesager er at sikre den grønne omstilling og bedre genanvendelse. 

Vi skylder at give vores børn en god klode med mere og vildere natur. Desuden 

er Astrid optaget af at Aalborg kommune bliver bedre til at hjælpe unge i 

arbejde. 

 

Thomas Kjeldsen, 50 år, lastbilchauffør og oprindeligt uddannet rørsmed. 

Thomas politiske hjerte banker for handicapområdet og han har i en årrække 

været aktiv i Autismeforeningen. For Thomas er det vigtigt, at hjælpen til 

børnene er sammenhængende, så forældre og børn ikke føler sig som 

kastebolde i systemet. Thomas er også optaget af at ældre får en mere tryg og 

værdig alderdom, og at vi understøtter udviklingen af oplandsbyerne i 

kommunen. 

 

Marlene Leig Andersen, 49 år, selvstændig erhvervsdrivende med 

arbejdspsykologi. Hun brænder for idræts- og foreningslivet, og har været 

aktiv i udviklingen af løbeklubben AMOK og Aalborg Halvmarathon. Marlene er 

optaget af, at borgere mødes med medmenneskelighed tillid, og respekt, når 

vi har brug for hjælp. Hun vil arbejde for, at borgerne har indflydelse på eget 

liv, og at der altid er tid til den enkelte på plejehjemmet, jobcenteret og i 

daginstitutionen. Marlene er også optaget af at understøtte erhvervslivet i en 

grøn og bæredygtig retning. 

 

“Med dette tophold er SF Aalborg helt klar til at genindtræde i byrådet for 

Aalborg Kommune. Vi er fokuseret på at sætte en klar og tydelig rød-grøn 

retning for Aalborg Kommune, hvor vi styrker velfærden, så ALLE har 

mulighed for at få et godt liv og mere ro på. Og hvor vi styrker Aalborg som 



en grøn foregangskommune, der sætter kursen og ikke bare nølende følger 

trop. Det er helt afgørende, at vi passer bedre på naturen og miljøet og går 

forrest i klimakampen, siger spidskandidat Peter Larsen”. 

 

Forhåbentligt vil medierne omtale vores kandidatfelt, når vi nærmer os valget. 

Vi bliver hvert fald ved med at kontakte dem og forsøge at få dem til at bringe 

vores politik ud. For det er jo den bedste politik � 

 

Udover kandidatholdet har vi også arbejdet på at lande et valgforbund. Det er 

ingen hemmelighed, at Socialdemokratiets størrelse i Aalborg har fyldt meget i 

tankerne. Derfor kom vi også frem til at det bedste ville være et valgforbund 

bestående af de mindre partier omkring Socialdemokratiet, så vi ikke igen 

oplever at et stort Socialdemokrati sluger os. Det er heldigvis lykkedes og vi 

har landet et valgforbund bestående af Radikale Venstre, SF, Trafikalt 

Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet. Vi har i fællesskab valgt at kalde det 

et grønt valgforbund som et direkte modsvar til Socialdemokratiets 

konservative tilgang til klima og miljøspørgsmålet. Her tænker vi ikke kun på 

d. 3. limfjordsforbindelse, men også klima og miljøpolitik i kommunen 

generelt. 

 

Nu er vi efterhånden ved at være klar til valgkamp. Men vi har brug for din 

hjælp! For det er medlemmerne i SF, der vinder valg. Vores tophold er sat, 

men de har brug for din hjælp. Om det er at smide flyers i postkasser, hænge 

plakater op, skrive læserbreve, anbefale venner at stemme på SF eller noget 

femte er mindre vigtigt. Et hvert medlem af SF Aalborg kan bidrage til et godt 

valg! Så jeg håber at du vil være med. Efter denne generalforsamling vil 

bestyrelsen begynde at arbejde med, hvordan der kan mobiliseres til 

valgkampen, så meld gerne ind, når der bliver spurgt. 

 

På det nationale plan, er der også sket lidt. Vores folketingsmedlem Lisbeth 

Bech-Nielsen har valgt at skifte valgkreds til det københavnske. Noget vi 

selvfølgelig er kede af, da vi har været glade for Lisbeths arbejde. Samtidigt 

anerkender vi også at det er svært at være bosiddende i København med 

familie og det hele, mens man er opstillet i Aalborg, så vi forstår udmærket 

hendes beslutning. 

 

Det vigtigste er at Lisbeth fortsætter som folketingsmedlem for SF. Vi har brug 



for hun holder styr på finanserne, så jakkesættene ikke løber med det hele. 

 

Det betyder også at vi har valgt nye folketingskandidater i Aalborg, hvor vi har 

tre kredse. 

I Aalborg Nord er Jens Toft-Nielsen folketingskandidat, i Aalborg Øst er det 

Melina Andersen og i Aalborg Vest er det Line Petersen. Vi ved som bekendt 

ikke, hvornår folketingsvalget kommer, men kandidaterne er klar og vi går 

selvfølgelig efter at fastholde et folketingsmedlem valgt i en af de tre 

Aalborg kredse. 

 

Som jeg har nævnt i et tidligere nyhedsbrev, genopstiller jeg ikke som 

formand. Her vil jeg endnu engang gerne understrege at det ikke bunder i 

utilfredshed med SF, men ganske simpelt at jeg vil noget andet med mit liv og 

mine prioriteringer har ændret sig. Hele vejen igennem i mit arbejde for SF, 

har jeg sagt til mig selv at jeg skal gå all-in, hvis jeg stiller mig til rådighed til 

en post. Det ønsker jeg ikke længere, da jeg vil andet med min tid. Jeg er 

stolt af det vi har udført i fællesskab, hvor vi har rejst os efter vi røg ud af i 

byrådet i 17. Vi har nu et stærkt kandidathold, vi har et godt valgforbund, vi 

har rigtig mange medlemmer og ikke mindst har vi opbygget en stærk 

organisation, der står klar til at sparke SF ind i byrådet igen i Aalborg 

Kommune. 

 

Jeg håber rigtig mange af jer vil deltage i det arbejde fremover. Vi har brug 

for et stærkt SF i Aalborg Byråd. 

 

Afgående formand 

Allan Norré Pedersen 


