
Bestyrelsens beretning fra SF Jammerbugt 2022

Foreningen:

Medlemstallet i SF Jammerbugt har svinget rigtig meget i 2022, men lige som i 2021, har vi oplevet
fremgang og har lige nu 44 medlemmer. Tak for nu til de udgåede medlemmer og hjertelig 
velkommen til de nye. 

Vi har fået så mange nye medlemmer i sidste halvdel af 2022, at der er planlagt et intromøde i 
starten af 2023. 

Bestyrelsen kom efter generalforsamlingen i 2022 til at se således ud: Charlotte Holst Høybye – 
formand, Jakob Sønderhaven – næstformand, Erik Ingerslev – kasserer, Jørgen Olsson – 
bestyrelsesmedlem, Frank Østergaard – bestyrelsesmedlem, Marielouise Torngaard – 1. 
suppleant, Bente Jensen – 2. suppleant. 

Dog måtte vores 1. suppleant, Marie Louise Torngaard måtte træde til allerede 6. juni, da Jørgen 
Olsson trak sig fra bestyrelsesarbejdet. Velkommen til Marielouise. 

Aktiviteter:

Erik, Jakob og jeg var til landsmøde i Kolding d. 18.-20. marts. Det blev selvfølgelig talt om 
resultaterne af kommunalvalget, men også om det – muligvis - snart forestående folketingsvalg.

Det er efterhånden blevet en tradition, at undertegnede tager til Naturmødet i Hirtshals og 
hjælper SF Hjørring i deres telt. Som altid var teltet godt besøgt, og der var stor spørgelyst ved 
arrangementerne. Der var flere medlemmer fra landsledelsen med denne gang. Margrethe Auken 
skulle have været på, men måtte melde afbud pga. operation. Hun kommer til gengæld i 2023. 

D. 27.-29. maj deltog jeg i SF’s dialogmøde i Vingstedcenteret ved Vejle. Der blev talt en del om 
folketingsvalg og strategi hertil.

Vores årlige tur – ud i det grønne med de røde d. 17. september må siges at have været en succes. 
Turen gik denne gang til den gamle briketfabrik ved Kaas samt Moselauget. Der var 18 deltagere, 
der alle har givet udtryk for at have haft en god dag. 

I efteråret gik vi for alvor ind i valgkampen. Vi havde aftalt med Theresa Berg Andersen, 
Vesthimmerland og Henning Jørgensen, Brønderslev, at vi støttede Theresa i hendes valgkamp. Så 
vi hængte plakater op og uddelte flyers m.m. Theresa havde generelt et godt kampagnehold, og 
det resulterede i et flot valgresultat og en plads på Christiansborg. 



Medier

Jakob Sønderhaven er vores Facebook- og instagramansvarlige, mens det stadig er Erik Ingerslev 
der står for vores hjemmeside. Skulle nogen have gode ideer til vores sociale medier, må man 
endelig sige til. 

SF på landsplan

SF’s landsmøde blev, som tidligere nævnt, afholdt d. 18.-20. marts.  Det blev talt om det gode 
kommunalvalg, 168 SF’ere i kommunalbestyrelserne i Danmark. SF’s grønne program fyldte en del,
og så blev der naturligvis talt om det kommende folketingsvalg. 

SF er stadig Danmarks rød-grønne parti.
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På bestyrelsens vegne
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