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Bestyrelsen 
SF Bornholm 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 

DATO 11. august 2022 

TIDSPUNKT 16.30-18.00 

DELTAGERE Lars Jørgensen, Elisabeth Rasmussen, Kasper Johansen, Mogens 
Olsen, Jeppe Munk Rebsdorf, Nikolaj Fjellerad, Thomas Garfort, 
Andreas Grosbøll 

AFBUD  

FRAVÆRENDE Elisabeth Rasmussen 
 

DAGSORDEN 
 

1) Formalia 

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde. 

Referat: Begge dele blev godkendt. 

 

2) Konstituering 

Er der brug for at konstituere en ny næstformand frem til den ekstraordinære 

generalforsamling? 

Referat: Det blev ikke vurderet, at det var relevant at konstituere sig igen inden 

den ekstraordinære generalforsamling. Det blev aftalt, at formanden kunne 

udlodde konkrete opgaver i bestyrelsen, hvis der kom for meget pres på. 

 

3) Siden sidst 

Referat: En ud- og en indmeldelse siden sidst. 

Mogens havde ikke modtaget Leifs mail, hvor han trak sig fra bestyrelsen, hvorfor 

han først havde fået besked vi nyhedsbrevet. 

 

Opsamling på rundringning: Andreas er ikke færdig, men kører på igen fra næste 

uge.  

Kasper mangler et par stykker, og har lagt besked hos nogen. Kasper spurgte til, om 

vi skal ringe igen til folk, der er lagt besked til. Bestyrelsen vurderer, at man godt 

kan ringe tilbage én gang. 

Thomas er færdig. Han har lagt to beskeder hos et par stykker, og gør ikke mere. 

Telefontriumviratet samler op til næste bestyrelsesmøde. 
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Lars spørger til formatet af nyhedsbrevet, som han sender ud som et billedformat 

(PNG), for at det ikke skal være en vedhæftet fil. Der er umiddelbar tilfredshed 

med den fremgangsmåde. 

Det blev påpeget, at der i seneste nyhedsbrev var en noget lang tekst under én 

overskrift. 

 

4) Nyt fra partikontoret 

• SF’s sommertræf og kampagne-kickoff 27. august 

• Kampagnehåndbog 

• Bestilling af merchandise til valgkampen 

• Ansættelse af lokale kampagnemedarbejdere 

• Kampagne om bedre trivsel blandt børn og unge i august 

Referat:  

Partikontoret har meldt ud, at SF Bornholm har lidt penge stående i forbindelse 

med, at der ikke er ansat en kampagnemedarbejder til Bornholm. Det blev drøftet, 

om de eventuelt kunne udmøntes i forbindelse med et Pia-besøg på øen; et lidt 

federe sted + noget forplejning. Måske et dobbeltarrangement med en anden 

partileder, hvis Pia kørerparløb med en i valgkampen. 

 

Ellers kunne vi måske også bede om at få det udbetalt i merchandise. 

 

5) Ekstraordinær generalforsamling/medlemsmøde 

Der skal findes en dato for et medlemsmøde, hvor der endvidere skal afholdes 

ekstraordinær generalforsamling med valg af formand og eventuelt et par 

suppleanter på dagsordenen. 

Spørgsmål til afklaring: 

• Tid og sted 

• Tema for medlemsmødet. 

• Indstilling af formandskandidat. 

Referat:  

Det blev aftalt at afholde ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 27. 

september kl. 19-21 i Østerlars. 

Kombineret med medlemsmøde med de store velfærdstemaer til debat i et format 

med nogle opstillede dilemmaer - Andreas Kommer med oplæg 

Det aftaltes at afholde bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen den 13. 

september – samme dag kl. 12 er der frist for at melde sig som formandskandidat. 

Bestyrelsesmødet beslutter sig derfra for dens indstilling. Vi forsøger også at 

indkalde ekstra suppleanter. 

 

6) Folketingsvalgkamp 

Organisering af den forestående valgkamp. 

Spørgsmål til afklaring: 
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• Kampagneorganisation 

• Politisk platform 

• Budget 

Referat: Lars skriver en liste med, hvilke opgaver der skal løses i forlængelse af 

valgkampen. Derfra indkalder vi via nyhedsbrevet frivillige. Bestyrelsen/formand er 

koordinator, hvis der ikke er andre., der melder sig. 

Kandidaterne etablerer en politisk platform til flyeren – udgangspunktet er de 16 

punkter med forhandlingskrav til en kommende regering. 

Der er penge i kassen. 

 

7) Tilforordnede til folketingsvalget 

Der skal indstilles tilforordnede til folketingsvalget. 

Referat: Der er indkommet fem navne til listen. Kasper og Thoms vil også godt 

indstilles (Rønne). 

 

8) Kommunikation 

Hvad ønsker vi formidlet ud i næste nyhedsbrev? 

Referat: Frivillige til valgkampen og den ekstraordinære generalforsamling,  

 

9) SFU 

Skal SFU inviteres med som gæster til vores bestyrelsesmøder? 

Referat: Formanden sørger for at indbyde SFU til de kommende bestyrelsesmøder. 

 

10) Eventuelt 

Referat: Næste bestyrelsesmøde er den 13. september kl. 16.30-18 på Campus. 

 

For referatet: Andreas 


