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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 

DATO 15. november 2022 

TIDSPUNKT 16.30-18.00 

STED Biblioteket i Rønne, mødelokale 2 

MEDLEMMER Lars Jørgensen, Elisabeth Rasmussen, Kasper Johansen, Mogens 
Olsen, Jeppe Munk Rebsdorf, Nikolaj Fjellerad, Thomas Garfort, 
Jeannett Tankred, Sofie Christiansen og Andreas Grosbøll 

DELTAGERE Rasmus Sprotte, Morten Warming, Britta Sjøstrøm 

AFBUD Lars, Jeannett, Nikolaj, Thomas 
 

REFERAT 
 

1) Formalia 

Dagsorden blev godkendt såvel som referatet fra sidste møde. 

 

2) Nyt fra 

- Formanden 

Nyhedsbrevet for november blev udsendt mandag – endda af et par gange, da der 

var format-problemer. Det lader til, at det kan være problemer med at læse 

billedformatet i nogle mail-systemet. AG undersøger med partikontoret. 

Der er nu etableret en mailingliste, alle medlemmer kan skrive sig på, hvis man 

ønsker at modtage dagsordener og referater fra bestyrelsesmøderne. 

Der er nu 75 medlemmer af partiforeningen. 

- Partikontoret 

Ikke noget nyt. 

- Regionen 

Thomas har sendt følgende inden mødet: 

”I Regionen drøftes 10 års planen fortsat, hvor Peter Westermann gør en stor 

indsats. 

SF Region Hovedstaden foreslår at iværksætte et arbejde med at belyse den ulighed 

som eksisterer i selve sundhedsvæsenet.  

- Landsledelsen 

Thomas har sendt notat, der er vedhæftet dette referat. 

 

3) Evaluering af valgkampen 
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Der var generelt stor tilfredshed med valgresultatet, og oplevelsen var også, at vi 

fik det meste ud af de kræfter, der var til at føre valgkamp i partiforeningen.  

 

Der blev rejst forslag om at bringe op til partikontoret og landsledelsen, at der 

centralt fra skal fokuseres på de områder i Danmark, hvor man vil have 

repræsentation i kommunalbestyrelsen til KV25 og så sætte gang i en indsats nu 

for at styrke mulighederne herfor. Der var opbakning til, at dette forslag blev rejst 

overfor partiet centralt. 

 

Ellers henvises til bilaget for konkret evaluering af valgkampen. 

 

./. BLAG 

Evaluering af folketingsvalget 

 

4) Opsamling på rundringning 

Blev udskudt til næste gang, da Thomas ikke var til stede på mødet. Telefonbanden 

laver en skriftlig opsamling inden mødet med følgende overskrifter: 

mødeaktiviteter; 

• det politiske arbejde; 

• engagement; 

• arbejdet frem mod KV25; 

• kommunikation. 

 

5) Nedsættelse af arbejdsgrupper 

Det blev drøftet, om der var risiko for afmatning, hvis man etablerede flere 

arbejdsgrupper samtidig, hvor der kunne risikere kun at være få engagerede. Det 

blev derfor foreslået, at vi i stedet organiserede det som fælles møder under et 

tema over en periode. Formålet er at udvikle politikken, eventuelt formulere 

politikker og planlægge kampagneaktiviteter hen over de kommende år. Efter en 

tid skifter vi så tema. 

 

Der var opbakning til modellen, og de politiske temamøder indkaldes i forlængelse 

af bestyrelsesmøderne. Der kan inviteres oplægsholdere. 

 

Følgende tema blev besluttet: 

Børn og unge: Kasper er tovholder og inviterer Jeannett med på den opgave. 

 

Øvrige temaer foreslået: 

Miljø/klima/Energi-ø:  

Sundhed/ældre/psykiatri: 

 

6) Nytårskuren 
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Konceptet er socialt samvær med en bid brød og et glas bobler. Alle medlemmer er 

inviteret med familie.  

AG sørger for invitation med tilmelding. 

Mogens undersøger, om vi kan få adgang til gymnastiksalen i Multihuset.  

 

Arbejdsgruppe: Britta, Rasmus, AG spørger Elisabeth, om hun vil være med. 

 

Jeppe vil gerne stå for at planlægge børneaktiviteter. 

 

7) 1. maj 

AG spørger Lars, om der er en arbejdsgruppe, og om Lars eventuelt vil fortsætte 

heri. Ønsker han ikke det, ryger der en mail rundt, om hvem der vil. AG kan godt 

tage den, hvis ingen andre har ønsker herom. 

 

8) Eventuelt 

Intet. 

 

For referatet: 

/Andreas 


