
Bestyrelsen beretning for SF Jammerbugt 2021

Foreningen: 

Medlemstallet ligger på 38, så der har været en lille nedgang på 2 medlemmer siden sidst. Som 
altid har der været både afgang og tilgang, og vi byder de nye medlemmer velkommen. 

Bestyrelsen kom efter sidste generalforsamling til at se således ud: 

Formand: Charlotte Holst Høybye, næstformand: Jakob Sønderhaven Korsgaard, kasserer: Erik 
Ingerslev, bestyrelsesmedlem: Frank Østergaard, bestyrelsesmedlem: Jørgen Olsson, 1. suppleant 
Karin Christoffersen, 2. suppleant Jette Staahl.

Aktiviteter:

I november 2021 blev der afholdt kommunal-/regionsvalg. 

SF Jammerbugt besluttede sig for at gå i valgforbund med Enhedslisten og Alternativet. Det var en 
god beslutning, for takket være valgforbundet beholdt vi vores mandat i kommunalbestyrelsen. 

Vi stod i den situation, at vi kun havde 5 kandidater mod 8 ved sidste kommunalvalg. Vi havde ikke
en kandidat i Aabybroområdet, men gengæld hele tre i Fjerritslevområdet. To kandidater deltog af
forskellige årsager i begrænset omfang i valgkampen, så vi var lidt stækkede. 

Heldigvis nåede vi alle valgmøder, vi var ude i kommunens største byer med flyers, bolcher og 
andet merchandise, vi fik hængt alle plakater op – og taget dem ned igen, og vi fik delt flyers ud i 
store dele af kommunen med god hjælp fra medlemmer og familie. Tak for det. 

Flyers kan måske virke lidt gammeldags, men det har vist sig at virke, og hjælp til uddeling af dem 
er uvurderligt.

Alt i alt blev resultatet af kommunalvalget ret godt set i lyset af vores udfordringer. 

I 2021 gik vores ud-i-det-grønne-med-de-røde-tur til Thorup Strand og til Han Vejle, hvor 
træbroerne gennem rørskoven er blevet udvidet betragteligt, og der er kommet et nyt skjul. Vejret
var med os, og vi kunne spise vores sandwich ved et af de mange borde-bænke-sæt i rørskoven.  
Det blev endnu en dejlig dag i det grønne med SF Jammer bugt. 

Medier

Bestyrelsen har udpeget Jakob Sønderhaven som ansvarlig for vores FB-side, og han har også 
oprettet en Instagramprofil til os. 

I valgkampen har vi orienteret os mod lokale netaviser, noget vi ikke tidligere har benyttet os så 
meget af. 



Det vil vi fortsat have fokus på – sammen med de sædvanlige medier, vi ellers benytter.

SF på landsplan:

Den 11.-12. september afholdt SF landsmøde i Kolding. 

Landsmødet bar præg af det kommende kommunal-/regionsvalg, og der var rigtig mange 
kandidater til stede. Dette blev der da også udtrykt glæde over fra partiledelsen.

På Landsmødet præsenterede SF’s Miljø-, klima- og naturudvalg ”SF’s grønne program”. Det blev 
præsenteret i papirform, men det ligger også digitalt på SF’s hjemmeside. 

SF fik et flot resultat på landsplan, og forhåbentlig vil det gå lige så godt til det kommende 
folketingsvalg, som vi så småt er begyndt at forberede os på. 

Februar 2022

På bestyrelsens vegne

Charlotte Holst Høybye

Formand SF Jammerbugt

 


