
Referat fra SF-Jammerbugts 

Generalforsamling den 23. marts 2015 i Brovst 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Beretninger. 

3. Regnskab og fastlæggelse af kontingent. 

4. Indkomne forslag. 

a. Valg af formand – Ulla Schønberg genopstiller ikke som formand. 

b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Finn Pedersen (som er suppleant for 

Anders Christiansen) og Brian Andersen (som er suppleant for Line Mousten) 

5. Valg af 2 bestyrelses-suppleanter. 

6. Valg af 1 regionsrepræsentant 

      8. Valg af delegeret til Landsmødet. 

      9. Evt. 

 

Ad1) 

Dirigent: Lars Hasager 

Referent: Bente Jensen 

 

Ad 2) 

Beretninger:  

Erik gennemgår den Politiske beretning. Her blev der fokuseret på, at kommunen nu udbyder to plejehjem 

og hjemmeplejen i licitation.  

Videre orienterede Erik om at skolebyggeriet i Aabybro er i gang, men at man allerede for nuværende må 

erkende, at der vil blive pladsmangel. Hvordan det problem løses, er endnu ikke afgjort. 

Erik beklagede at Mads Guldhammer er flyttet fra kommunen, men udtrykte glæde over godt samarbejde 

med Frank Østergaard, som også har den kommunalpolitiske erfaring og nu er 1. suppleant til 

kommunalbestyrelsen.  

Der blev bedt om en uddybende forklaring på ”Sverigesmodellen”. 



Ulla gennemgik formandens beretning. Hun pointerede vigtigheden af, at SF medlemmerne er aktive og 

følger med i det kommunalpolitiske arbejde. Erik er eneste SF’er i kommunalbestyrelsen og kan selvsagt 

ikke følge med i alle udvalgenes arbejde. 

Beretningerne godkendt. 

 

Ad3) 

Regnskab og fastlæggelse af kontingent 

Frank gennemgik regnskabet. Vi er ude af gælden efter kommunalbestyrelsesvalget. 

Der blev spurgt om partiskat fra domsmænd. Der bliver ikke opkrævet partiskat heraf. 

Man kan som medlem betale kontingent forud for et år.  Medlemstallet er aktuelt 34. 

 

Ad 4) 

Indkomne forslag 

Der er ikke indkommet forslag. 

 

Ad 5) 

A) Valg af formand 

Frank Østergaard blev valgt 

 

B) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

Ulla Schønberg og Ove Albrektsen blev valgt  

 

 

Ad 6) 

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 

Brian Andersen blev valgt som 1. suppleant. Som 2. suppleant blev Karin Christoffersen valgt. 

 

Ad 7) 

Valg af en regionsrepræsentant. 



Ove Albrektsen blev valgt. Frank Østergaard er blevet valgt til regionsbestyrelsen 

 

Ad 8 

Valg af delegeret til Landsmødet 

Frank Østergaard vælges. 

 

Ad 9) 

Eventuelt. 

Erik takker Ulla for hendes år som formand.  

 

Referent   Bente Jensen 

 

  


