
Generalforsamling den 11. maj 2021 kl. 19, 

Rådhuset, Nykøbing F.  
 

Referat: 

1. Kenneth valgt til mødeleder 

2. Lene valgt til referent 

3. Dagsordenen godkendt, idet det blev godkendt at der manglede en konsekvensrettelse af § 

9 i vedtægterne. Det a jour føres til næste generalforsamling 

4. Formandens beretning (i forlængelse af referatet) blev godkendt. Formanden afgav en 

mundtlig beretning, Vi har brug for alle - også sympatisører - til at hjælpe i valgkampen. 

Brug de sociale medier, like, del, kommenter og lav opslag. 

Spørgsmål om datoer for valgkampagnen og plakatopsætning. Det kommer der en plan for 

fra valggruppen. 

5. Beretning fra byrådsmedlem Annemette Schønberg Johnsen (i forlængelse af referatet) 

blev godkendt. Annemette aflagde en mundtlig beretning, hvor hun særligt redegjorde for 

poolhussagen i Marielyst, vindmøllerne på Vennerslund, solceller med blandt andet forsøg 

med solceller på vand i en grusgrav ved Kettinge, gasledningen, byggeri. Husk I er altid 

velkommen til at komme med kommentarer, spørgsmål og ideer. 

Spørgsmål omkring hvor meget man vægter høringssvar, når høringsfristen stort set er den 

samme som datoen for udvalgets behandling og om pool-hussagen vil ændre 

magtbelastningen. Snak om solceller, placering og antallet. 

 

Folketingsmedlem Jakob Mark var med digitalt og fortalte, at han som gruppeformand 

sidder med i alle større forhandlinger og aftaler. I dag en aftale om Børnene Først, som ikke 

kom til at handle om regeringens udspil om tvangsadaptioner osv, men blev til blandt andet 

2 sagsbehandler på alle svære opgaver, en indgang, flere penge, ikke flere ting om 

udlændinge i denne periode 

Klima - landbrug. SF har fået en delmålsætning om 50-54 % CO2-reduktion. Der er 

landbrug som ikke er rentable mere – de skal ud af drift. Mindre men bedre landbrug. 

Infrastrukturforhandlingerne. Ikke meget ny økonomi at hente til den kollektive trafik. 

Balancen mellem kollektiv og motorveje er SFs ansvar. Vi prioriterer lokalbaner, letbaner, 

cykelstier. 

Nyt taksametersystem på uddannelsesområdet med et større basistilskud, holdtaksameter på 

små hold (yderområderne). 

Valgkamp. Socialdemokratiet ligger godt, men mange synes de får lidt for meget. Vi har fået 

mere igennem, end da vi sad i regeringen. Vi skal profilerer os og lave Danmarks fedeste 

valgkamp til efteråret. Vi er klart dem, der står til størst fremgang. Mindske uligheden, bedre 

velfærd, grønomstilling. 

Spørgsmål: Udlændingepolitikken de giver sig ikke, fordi de ikke har noget i mod at tabe 

nogle stemmer til os, hvis de kan hive flere over midten. Vi skal være et realistisk 

humanistisk alternativ. Man skal kunne blive her, hvis man har uddannet sig og er 

velintegreret. Indtil børnene i Syrien er løst er det et prioriteret tema hos os. 



Bliver der talt om uligheden på borgen? Vi havde Dagpengeudspilet 1. Maj. På 

sommergruppemødet kommer vi med nye visioner som optakt til valget i efteråret og 

finansloven. Det bliver et naturvalg og velfærdsvalg 

Elbiler? - hvad med ladestandere, hvis vi skal nå et rent el-bilmarkedet. Der er afsat 1/2 mia 

til ladestandere. Almene boliger skal indtænkes, da flere ikke har udenomsarealer med egne 

p-pladser. 

Infrastruktur – Lollandsbanen? - årligt tilskud til regionerne til at holde alle lokalbaner 

vedlige. 

Kommunal-og regionalvalget? Det ser godt ud - gode målinger, vi ligger omkring 8 % - god 

politik. Region Sjælland ligger endnu bedre. Folkeskolen fylder - det bliver et tema på 

sommergruppemødet, hvor vi nok vil sige, at finansloven er afhængig af god folkeskolelov. 

Ældreområdet skal forbedres, så der ikke så stor vikardækning, 2 nattevagter. Alt er 

afhængig af økonomien og lokalt betsemt. Kriminalitet, dr skal vi tale forebyggelse i stedet 

for større straffe. 

Minimumsnormeringer? mange steder er det svært at finde uddannede og vi har lovet at 

holde procenten af uddannede i institutionerne. Der kommer flere penge til næste år. 

Gruppestørrelser i daginstitutioner er det næste vi skal arbejde med. 

Deltagerkonstatering: Uddannelsesmæssigt løft af pædagoger vil øge tilgangen, bedre løn til 

kvindejob, mindre institutioner. Værdiopgør mod børnefabrikker. Stort er lort, småt er godt. 

Nået af svaret er decentrale uddannelser. 

Handicapområdet? udspil fra Charlotte. SF ønsker ikke hele området over til regionen - 

mindre handicap er som regel ikke det eneste problem man har – så meget er alligevel 

kommunen ansvar. Det specialiserede handicapområde skal til regionerne, økonomien skal 

ikke styre, men forhøjet livskvalitet skal vægtes og det kan ske gennem retssikkerhed for 

ydelser og forløbspakker. Der er foreløbigt afsat 350 mio. kr. 

Opgør med budgetloven er undervejs. 

Brug kandidathåndbogen og den centrale valgkampagner i jeres kampagne. 

I skal kalde på Pia og Jakob i valgkampen. 

 

6. Godkendelse af revideret regnskab. Godkendt 

7. Vedtagelse af budget. 5500 til Landsmøde - 2000 i overskud – derefter godkendt. 

8. Der er ikke indkommet forslag 

9. Valg til bestyrelse og suppleanter 

Næstformand Lis Kaufmann genvalgt 

Kasserer Franz Mortensen genvalgt 

Bestyrelsesmedlemmer: Annemette Schønberg Johnsen, Johan Vest, Kim Christiansen 

Suppleanter: Joan Kragh, Pi Rasmussen 

10. Forslag til pressemeddelelse (i forlængelse af referatet). Godkendt 

11. Valg af revisor og suppleant. Flemming Stenild genvalgt som revisor, Thomas genvalgt 

som revisorsuppleant. 

12. Valg af delegerede til Landsmøde i 11-12. september: Kenneth, Lis, Johan og Mette som 

suppleant – efter kampvalg!. 

13. Eventuelt. Intet. 

 

 

Lene Hatt 

Sekretær SF Guldborgsund 

 



Formandens skriftlige beretning 

 
Året 2020 var et år vi gik i møde med stor entusiasme vi havde møder med Karsten Hønge, Jacob 

Mark med flere. Men som vi alle nok ved så kom der noget der hed coronavirus og forhindrede os i 

at holde møder. Lige pludselig skulle vi til at lære en ny måde at drive forening på. Det første lange 

stykke tid aflyste vi det meste.  

Efterhånden fandt vi ud af og bruge de virtuelle værktøjer og overvejende med succes på de fleste 

fronter. Det har været et år med nogle store lokalpolitiske sager og kampe, desværre også et par 

skandaler i kommunen. Så der er masser at tage fat på frem mod valget og de næste 4 år.  

Vi har nu 80 medlemmer og jeg har en fornemmelse af et stigende aktivitetsniveau og tak for det. 

Vi har bl.a. kunne sige velkommen til Johan og Kim som har meldt sig både på medlemsmøder og 

formøder. Det er altid rart med nye ansigter. Jeg håber der vil være flere der tilslutter sig vores 

politiske debatter det er jo trods alt derfor vi er her.  

På vores Facebook medlemsforum har vi nu 20 medlemmer hvilket jeg synes er meget pænt og 

passer overens med hvad SF har på det store medlemsforum i forhold til medlemstal. Jeg håber at 

der også i fremtiden vil kunne være debat og spørgsmål og svar til kommunale politiskesager på 

medlemsforummet. Medlemmerne skal vide at forummet eksistere og at det er en nem måde at få 

forbindelse med politikerne på hvis man ellers er forhindret i at møde os fysisk.  

Vi har også en Facebook side som er kommet vidt omkring specielt her i starten af 2021. 

Annemette, Lene og jeg lavede nytårskavalkade som gav anledning til en del debat på Vennerslund 

møllerne og pool husene i Marielyst. Vi har experimenteret med boosting på Facebook. Normale 

opslag på vores Facebook når typisk ud til 100 til 200 personer. Efter vi boostede, var resultatet 

4120 personer vi nåede ud til med 807 interaktioner, 54 kommentarer og 7 delinger. Det synes jeg 

er flot.  

Men ellers har 2020 været et alt for stille år grundet coronaen. Så nu håber jeg vi kan kigge fremad 

og forhåbentlig se en tid på den anden side hvor vi kan genoptage vores aktiviteter.  

I år ser vi frem mod et valg, et valg jeg håber og tror vi kan gå frem ved. Vi skal have større 

indflydelse. Jeg vil derfor gerne opfordre alle ledige kræfter der har tid, lyst og mulighed til at være 

med. Vi har brug for folk til at dele flyers til valgplakater til at gå i gågaden vi skal være så synlige 

som overhoved muligt til det her valg og nu har vi en stærk opstillingsliste klar. Alt hjælp er 

velkomment om du kun kan gå til postkasser eller om du vil sætte plakater op eller om du vil stå 

oppe i gaden sammen med os andre, er du velkommen.  

Og til jer der er forhindret i at hjælpe fysisk, vil jeg gerne opfordre til at hjælpe virtuelt, på 

Facebook og andre medier. Del, like og kommenter så meget i overhovedet kan så vi for vores 

budskab så langt ud i kommunen som muligt.  

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for at vi på trods af Corona har formået at holde os kørende 

virtuelt. Det er på trods lidt problemer for nogle lykkedes at være beslutningsdygtige ved hvert 

bestyrelsesmøde. Nu ser vi fremad mod en rød/grøn fremtid for vores kommune. 

 

 

SF-Sund Fornuft 

 

Kenneth Werby Jensen 

Formand SF-Guldborgsund. 

 

 



Beretning fra byrådet 2020, SF generalforsamling 2021 

v/Annemette 
  

Det har været et mærkeligt år. På mange måder. Corona har givet nye arbejdsmåder og bremset 

mange ting. Og samarbejdet i byrådet har været anderledes på grund af en enkelt sag – 

sommerhussagen. Den sag har skabt splittelse, mistillid og utryghed. Fordi informationsniveauet 

har været så ringe, fordi jeg som næstformand i udvalget for Teknik, miljø og ejendomme blev 

holdt ude af de rum, hvor andre rørte dejen og bagte kagen. Hvem der gjorde det og hvad der 

egentlig foregik, har jeg brugt lang tid på at undersøge. Og har en skitse til et billede, der har tegnet 

sig. 

Men arbejdsmåden i den sag har været så anderledes end hvad vi ellers har set. For lige at ridse 

forløbet op: Dansk Folkeferie opgiver at drive feriecenteret i Marielyst og sælger de arealer, som 

endnu ikke er bebygget. Bl. a et område ved diget, som sælges som 2 matrkler. I 2018, på 

augustmødet, siger et enigt TME nej til at udstykke de to digegrunde til i alt 11 grunde. Formand 

Peter Bring-Larsen siger efterfølgende til Folketidende: området skal bevares og bebygges i den stil 

og den ånd, det er skabt. 

I efteråret 2019 kan vi læse i Folketidende, at Skanlux bygger 11 store poolhuse på de to matrikler. 

På udvalgets oktobermøde spørger 3 af udvalgets medlemmer: hvad pokker er det nu for noget, 

hvorfor har vi ikke hørt om det? 

Normalt bliver større byggeprojekter præsenteret for udvalget, så forvaltningen kan vurdere om det 

er en ide, der kan arbejdes videre med. Uanset om projektet ligger inden for en lokalplans rammer, 

eller om der skal udarbejdes en lokalplan. Her skønnede forvaltningen, at projektet kunne glide glat 

igennem med de ansøgte dispositioner. Og var i øvrigt ikke meget for at svare på spørgsmål. 

Udvalgsformanden havde selv været tilstede ved et informationsmøde med Feriebyens bestyrelse, 

hvilket han siden har forsøgt at benægte eller slå hen som en bagatel. Men der findes et referat. 
 

I januar 2020 kommer sagen for 2. gang på byrådets dagsorden. Udvalget har været til møde med 

Skanlux, som har tegnet om på husene så de bliver mindre, og så synes Venstre pludselig, at det er 

et godt projekt – det var ellers dem, der kom med den klareste afvisning i starten hvor jeg, som 

næstformand, mente jeg skulle udtale mig en anelse diplomatisk, dog uden at skjule hvad jeg mente 

om det. 

Der har været en nabohøring, og der er indkommet udelukkende negative, og mange meget 

detaljerede, nuancerede, fagligt kompetente svar. Adskillige hundrede sider. Alt fejes af bordet, og 

byrådet vedtager forslaget. Kun SF og Ø stemte imod, DF og Soc. stemte blankt. Og den seneste 

udvikling, efter Planklagenævnets afgørelse, har I nok hørt om. Ellers spørg, så kan jeg fortælle 

mere om det. Jeg kan lige supplere med at der desuden er det meget kedelige perspektiv, at 

tilladelsen til poolhusene har skabt præsendens, således at der foreløbig er givet tilladelse til et 

gigantisk poolhus på Pimprnelvej, også en tidl. Folkeferiegrund, midt i en oval af mere almindelige 

sommerhuse. Også der er der et godt nabosammenhold og en pionerånd, som et kæmpestort 

udlejningshus ikke kan være med i og som vil virke stærkt forstyrrende. Derfor forsøger vi at stille 

et forslag til udvalget og til byrådet om at der udarbejdes et kommunaplantillæg, der sætter rammer 

for og udpeger arealer for fremtidigt byggeri af meget store sommerhuse. Dem definerer 

Erhvervsstyrelsen som 150 m2 og derover. Sommerhuse på den str. skal indtil videre godkendes på 

TME og kommunens jurist er pt i gang med at undersøge, om der er lovmæssig dækning for vores 

forslag. 

  

Det var den ene sag, som har fyldt enormt meget det sidste 1,5 år. Den offentlige debat- og det 

politiske arbejde -  har også været præget af diskussioner om vedvarende energiprojekter, særligt 



vindmøller på Vennerslunds jord. Solcelleanlæg fylder ikke nær så meget i debatten, men i fysisk 

omfang langt mere. TME har vedtaget et sæt kriterier for solcelleanlæg – at det skal være på 

lavbundsjord med dårlig bonitet, regler for beplantningsbælter mv. Der var på det tidspunkt 6 

ansøgninger om store anlæg, og vi besluttede at sætte et foreløbigt stop for flere ansøgninger indtil 

den bunke var behandlet. Det er vi stadig i gang med. Dog er et  projekt ved Åstrup/Stangerup 

blevet afvist med henvisning til kriteriet om lavbundsjord og dårlig jord, og dog har vi sagt ja til et 

forsøg med solceller på vandoverfladen af en grusgrav. 

 

Vennerslund-projektet er nok det største, mest langvarige og gennemarbejde energiprojekt, vi har 

set. Og ja, der var også store diskussioner her i partiforeningen, men de fleste var positivt 

indstillede. Og det var jeg selv. Lokalplanforslaget blev løbende tilrettet i forhold til høringssvar, 

både fra lokalområdet og fra fx Miljøstyrelsen.  DN var med til at udforme et tilknyttet 

naturgenopretningsprojekt, men har senere vist sig forbeholdne overfor vindmøllerne, som man 

frygter vil have for stor påvirkning på fuglelivet. Det har jeg selv haft opmærksomhed på, men 

rapporter over fuglenes flyvemønstre har vist, at der ikke er udtalt risiko og projektejers udtalelse 

om at flytte noget beplantning så fugle og flagermus flyver i en anden retning, har efter min 

opfattelse rettet yderligere op på de evt. problemer. I sidste ende er det jo den overvejelse, man – 

måske lidt kynisk – må gøre sig: skal hensynet til et lille antal potentielle tab af fugle stå over 

hensynet til at en bygherre må etablere et stort energianlæg, med de samfundsgevinster et sådant vil 

have? 

Vores parti har en klar målsætning om at fremme den grønne omstilling og skifte til grønne 

energikilder – til lands og til vands. Også af den grund ville jeg have svært ved at stemme nej til 

projektet. Og jeg vil i denne lukkede kreds sige, at de fleste høringssvar til Vennerslund-projektet 

og ikke mindst de virkelig mange henvendelser, jeg har fået om sagen, ikke har haft den faglige og 

saglige karakter, vi så i poolhus-sagen. I vindmøllesagen – i høringssvar og på mail – har jeg set 

mange henvisninger til forskningsresultater. Men når jeg har tjekket kilderne og undersøgt om det 

var generelt forskernes opfattelse, har det vist sig at være enkelte forskeres holdninger, og flere 

andre forskere mente noget andet ud fra nogle andre resultater. Så jeg har tilladt mig at vurdere, at 

det som flertallet af undersøgelserne siger, fra land til land, nok er det, der er mest hold i. 

Jeg synes heller ikke at modstandernes massive kampagne med præg af trusler og utilbørlige 

påstande har fremmet deres sag. Fx havde jeg ikke forestillet mig at jeg skulle blive kaldt korrupt og 

beskyldes for at lyve, og for at have modtaget penge til fine frokoster på godset, eller at fortællingen 

går på at borgmesteren har truet os til at stemme for. 

Lokalplanen for Vennerslund er indklaget, og skulle der være fejl og mangler i den, tager vi 

selvfølgelig det lige så alvorligt som de fejl, der var i sagen om poolhusene. Vi er ikke selektive, når 

det kommer til administrative eller politiske fejl, der klages over. Der skal være orden i tingene. 

 

Det er i øvrigt lidt pudsigt, at stort set ingen har interesseret sig for at der indgår en stor solcellepark 

i Vennerslundprojektet. Der er ellers ret stor interesse for de andre solcelleprojekter, ikke mindst 

efter at vi har holdt digitale borgermøder og er blevet bedre til at organisere og styre dem. 

Der er som sagt flere projekter på vej til behandling: Radsted, Nordfalster/Vålse, Grænge, og 

Væggerløse er sat i gang. Og så er der en ideudviklingsproces i gang for Nr Alslev, hvor nogen er 

interesserede i at gøre Nr Alslev til en energiby – byen skal omkranses af solceller og det skal være 

byens nye stolthed og identitet. Idefasen foregår som digitale møder med repræsentanter for byens 

forskellige interesser, foreninger, handel osv., og det kan – kan – blive igangsættende for ny 

udvikling i byen. Jeg har selv foreslået at tomme butikker i den døde hovedgade fx bruges til 

generationsmøder i form af reparationsværksted og cafe, hvor unge kan lære af ældre hvordan man 

fixer sin cykel, ombetrækker en stol eller syr gallakjolen om – altså nogle af de ting, de finder i 



genbrugsbutikkerne, som næsten er det eneste butiksliv, der er tilbage i byen. 

Men om dette store projekt får gang på jorden, er ikke til at sige endnu. 

Gasledningen og et stort biogasanlæg hører egentlig ikke til i en beretning for 2020, for 

gasledningen er først vedtaget – statsligt - her i foråret og biogasanlægget er slet ikke nået så langt. 

Men jeg har været på besigtigelse på sådan et, og vi er da leveringsdygtige i en del materiale til 

forgasning, fx roeaffald. Vi var ikke specielt begejstrede for gasledningen, og slet ikke for tanken 

om at der skal sendes fossil gas igennem indtil der er tilstrækkeligt med biogas. Men SF centralt har 

efter mange drøftelser med os byrådsmedlemmer i de berørte kommuner sagt ja. Og der er vist også 

nogle internationale sikkerhedshensyn involveret. 

Det har faktisk været et byrådspolitisk år der i meget høj grad har handlet om byggeri. Der kommer 

hele tiden nye boligbyggeprojekter op, som fx Schillerparken, Stengade, Sakskøbing, og nedrivning 

af de ældste blokke på Vendsysselvej nærmer sig. Vi var og er bekymrede over at der dermed 

forsvinder mange billige lejeboliger, som først om lang tid er erstattet i antal af nye og langt dyrere 

boliger. Vi er bekymrede over genhusningsmuligheder til beboerne, der bliver ramt. Og det 

gentager jeg når sagen igen kommer til debat i byrådet. 

Vi sagde nej til boligbyggeri på p-pladsen i Guldborgsundcentret, men det blev stemt igennem. Vi 

sagde nej til at den gamle Sundtoftegård skal nedrives, og bad om at den grund blev friholdt for 

planerne om at udbygge centret og give plads til en stor ny forretning, Biltema. Der er plads nok 

ved siden af. Og produktionsskolen er jo for længst flyttet og lavet om til noget helt andet. 

 

Den nye skole i Sundby fik sin finansiering og arkitektur på plads, det bliver en verdenssmålsskole 

med bæredygtighed indtænkt på mange måder. 

Og bæredygtighed, klima og miljø bliver nøgleordet i den kommende tid, det er vi nødt til som 

kommune. Og det er jo et kerneområde for SF, så det vil vi rigtig gerne fremme på enhver tænkelig 

måde. 

  

Og det skal være ordene for denne omgang. Husk at I altid er meget velkomne til at bidrage med 

gode ideer, bekymringer og spørgsmål, som jeg enten kan svare på eller tage med videre. Også en 

stor opfordring til at deltage i formøderne til byrådsmøde – jeg har brug for jeres input og viden.   

Jeg vil slutte med at sige tak til partiforeningen og bestyrelsen for god støtte og opbakning, og ikke 

mindst til Lene for hjælp og støtte, både på anmodning og uopfordret – du har en  utrættelig energi 

og enorm viden. Og du er en hård indpisker, men jeg kan tåle det ☺  Tak! 
 

 

Pressemeddelelse 

SF parat til valgkampen 

Corona-året har sat mange begrænsninger i de udfoldelser, vi som parti har kunnet gøre, blev det 

konstateret på SF Guldborgsunds generalforsamling tirsdag aften. Det har været svært at holde 

medlemsmøder, til gengæld har SF prøvet at holde medlemmerne – og andre – orienteret om, hvad 

partiforeningen arbejder med gennem videoer på de digitale medier. Det drejer sig blandt andet om 

poolhussagen på Marielyst, ”instrukssagen”, vindmøller på Vennerslund og minimumsnormeringer. 



Generalforsamlingen viste, at der i øjeblikket bliver lagt meget energi i at skrive valgprogram, som 

blandt andet omhandler temaer som ”Giv vores børn ro på” om nye måder at tænke 

daginstitutionsliv og skoleliv på, så alle børn i Guldborgsund bliver til nogen før de bliver til noget. 

Derfor skal der Ro På i børne- og skolelivet. 

”Fra ulighed til mulighed” – her er det vigtigste for SF at bekæmpe uligheden på alle fronter og i 

fællesskab skabe muligheder for alle.   

”Gør fremtiden grøn – hjælp os med at passe på kommunen” er et andet tema, hvor det vigtigste for 

SF er at bæredygtighed og grøn omstilling tænkes ind som en naturlig ting for borgerne og styrer 

alle politiske områder, bl.a. en grøn erhvervspolitik. Det er her i Guldborgsund Kommune og på 

Sydhavsøerne man vokser op, lever, uddanner sig, arbejder og bosætter sig for livet.  

For SF er grøn omstilling og balancerede forhold for erhvervslivet ikke en modsætning til at passe 

på naturen og klimaet. SF arbejder også med en grøn bolig- og byggepolitik med blandede 

boligområder, så alle møder mennesker fra andre sociale lag. Med til en grøn byggepolitik hører 

også en byggesektor, som er med til at udvikle nye bæredygtige byggemetoder og –tankegange. 

Under temaet ”Tid til pleje og omsorg i ældreplejen” foreslår SF en ny måde at tænke ældrepleje på, 

for medbestemmelse, respekt og værdighed er grundlæggende værdier i SF’s ældrepolitik. For os er 

ældre ikke en byrde, men en ressource, og derfor skal vi som samfund støtte de ældre til en værdig 

og aktiv tilværelse. Nye ældre- og plejeboliger kan med fordel opføres i forbindelse med 

daginstitution  og skole, så flere generationer kan møde hinanden. 

 

Et vigtigt tema i de kommende år er for SF at se på kommunen som arbejdsplads. Vi vil arbejde for 

en ny medarbejderpolitik med en reel tillidsbaseret ledelse. Vi skal have ledere, der ved hvorfor de 

vil lede, som tror på medarbejdernes faglighed og vil give dem lov til at træffe beslutninger ude hos 

borgeren i hverdagen. Opgaveløsningen skal hele tiden have for øje, hvilket positivt ”output” har 

det for borgeren. SF foreslår desuden – igen – at de kommunale medarbejdere får mulighed for et 

mere fleksibelt arbejdsliv, en whistleblowerordning og en ny ligestillingspolitik. 

På SF generalforsamling var Kenneth Werby Jensen, som er nr. 4 på SFs liste til kommunevalget 

ikke på valg og fortsætter som formand. Der var genvalg til Lis Kaufmann til næstformand og til 

kasserer Franz Homann. Til bestyrelsen blev desuden genvalgt Annemette Johnsen, SFs 

spidskandidat og følgende nye bestyrelsesmedlemmer Johan Vest, Kim Christiansen. Lene Hatt, 

sekretær og nr. 2 på listen til valget fortsætter. Som Suppleanter – eller Joan Kragh, nr. 3 til 

kommunevalget og Pi Rasmussen. Som revisor genvalgtes Flemming Stenild og revisorsuppleant 

Thomas Nielsen. 

  

 


