
Bestyrelsens beretning for SF Jammerbugt 2020

Foreningen: 

Medlemstallet i SF Jammerbugt ligger i skrivende stund på 36 medlemmer. Det er 4 færre end på 
samme tid sidste år. Vi ligger altså stadig nogenlunde stabilt, men vi vil da gerne have flere med.  
Som altid har der været lidt udskiftning, og vi hilser de nye medlemmer velkommen.

Bestyrelsen kom efter den noget forsinkede generalforsamling til at se således ud: 

Formand: Charlotte Holst Høybye

Næstformand: Jakob Sønderhaven

Kasserer: Erik Ingerslev

Bestyrelsesmedlem: Lis M. Kristensen

Bestyrelsesmedlem: Peter Klitgaard

Bestyrelsesmedlem: Frank Østergaard

Suppleant: Karin Christoffersen

Aktiviteter:

Man kan vist roligt sige, at 2020 blev et noget anderledes år end nogen havde kunnet forestille sig.

Undertegnede var på 1. del af et lokallederkursus i februar, men de to øvrige dele blev udskudt og 
til sidst slået sammen til en hel weekend på Askov Højskole i september. 

På grund af Coronanedlukningen i foråret så vi os nødsaget til at udskyde generalforsamlingen, så 
den først blev afholdt d. 22. juni. Inden generalforsamlingen gik i gang holdt Melina Andersen fra 
Landsledelsen et godt og oplysende oplæg om sit arbejde der. 

Nogle af os havde planlagt at tage til Naturmødet i Hirtshals i maj, men det blev jo ikke til noget i 
2020. Vi må vente og se, om det kan blive til noget i år.

Heldigvis nåede vi at afholde ”Ud-i-det-grønne-med-de-røde” i år. Vi besøgte Vildmoseporten, og 
startede ved Gård 18. Derfra fik vi en guidet tur rundt til forskellige seværdigheder i området, og vi
sluttede med fællesspisning i det store lokale på Gård 18. 

Alle 11 deltagere var enige om, at det var en rigtig god og lærerig tur. Der var både noget historie, 
noget biologi og geografi. Det er altid spændende at komme ud at se nye steder i kommunen.



Medier

I 2020 blev vi i hvert fald digitale!

Ud over at Jakob Sønderhaven blev Facebook-ansvarlig, så måtte vi i bestyrelsen – lige som mange
andre – lære at holde vores møder virtuelt. Det går som regel også godt nok, men det er jo ikke 
det samme. Der er nuancer og noget spontanitet, der går tabt. Vi afventer åbningen af samfundet 
med længsel.

SF på landsplan

I februar blev vintertræffet afholdt som planlagt.

Landsmødet nåede lige akkurat at blive afholdt d. 7. og 8. marts. Det foregik med albuehilsen, 
masser af håndsprit og god afstand, og en lidt underlig stemning. Ville man lukke landet ned på 
grund af denne her nye virus eller hvad? I kender selv svaret.

SF har i årets løb afholdt nogle kurser og indbudt til deltagelse i faggrupper på zoom eller andre 
digitale løsninger, lige som der hele tiden sker noget nyt i medlemsforum på Facebook, så man har
stadig haft mulighed for at følge med og komme til orde trods Corona.

SF har sat sit fingeraftryk på flere sager i 2020 – blandt andet minimumsnormeringer i 
daginstitutionerne og gratis psykologisk rådgivning til alle under 25 år. 

Der er fortsat god grund til at være stolt af at være medlem af SF.

Februar 2021

På bestyrelsens vegne

Charlotte Holst Høybye


