
 

SF- Jammerbugt 

 

Referat af generalforsamling, tirsdag d. 23.03.10, rådhuset Aabybro 

 

Til stede: Erik, Karin, Per, Finn, Bente, Brian, Ulla, Anders og Jette 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Beretninger 

3. Regnskab og fastlæggelse af kontingent 

4. Indkomne forslag 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Karin Wolff, Finn Pedersen og Jette Staal er 

på valg 

6. Valg af revisorer 

7. Evt. 

 

Ad 1)  

Per Overgaard vælges til dirigent og Jette Staal til referent 

 

Ad 2) 

Tilføjelse til beretningerne: 

Organisatorisk beretning: Karin giver udtryk for ønske om at der på medlemsmøderne bliver afsat 

tid til at drøfte aktuelle landspolitiske emner. Bente udtrykker sin skuffelse over partiliste-

opstillingen ved kommunalvalget og konsekvenserne – efterfølgende diskussion af emnet.. 

Generalforsamlingen udtrykker en stor tak til Ejvind for hans indsats som kasserer i partiforeningen. 

Politisk beretning: Erik uddyber omkring arbejdet for at blive klimakommune og lokalplaner med 

miljøbetingelser. Erik gør opmærksom på at midler til trafik bør bruges til cykelstier på skoleveje. 

Både Ulla og Erik understreger det gode samarbejde med Socialdemokraterne. Brian gør 

opmærksom på den store arbejdsløshed og opfordrer til se på hvilke indsatsområder der skal tages 

fat på i samarbejde med det lokale beskæftigelsesudvalg.  

Beretninger godkendes. 

 

Ad 3) 

Årets underskud viser et underskud på ca. 31.000,kr., som skyldes udgifterne til den kommunale 

valgkamp. Der er ingen forslag til ændring af kontingent. Vi bibeholder minimumstasterne. 

Bemærkninger fra kassereren: Det har giver en del problemer at kontingentopkrævningen er 

overgået til centralt hold. Kassereren har svært ved at få overblik over hvem der har betalt og hvem 

der er i restance. 

Aktuelt har vi 89 medlemmer  

Regnskabet godkendes. 

 

Ad 4) 

Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen 

 

 

 

 



 

Ad 5) 

Valg af bestyrelsesmedlemmer: Karin Wolff, Fin Pedersen og Jette Staal genvælges 

Valg af suppleanter: 1.suppleant: Bente Jensen, 2.suppleant: Brian Andersen 

 

Ad 6)  

Valg af revisorer: Helle Overgaard og Dolf 

Valg af revisorsuppleant: Erik Ingerslev.  

 

Ad 7) 

Evt: Intet 

 

Efter generalforsamlingen udtrykker Erik en stor tak til Per Overgaard for hans mangeartede indsats 

i partiforeningen siden opstarten i 1984. Per er fraflyttet kommunen og bor nu i Nørresundby.  

 

Efter generalforsamlingen afholdes  

Bestyrelsesmøde, d. 23.03.10 

 

Dagsorden. 

1. Valg af referent 

2. Referat fra sidste møde 

3. Valg af næstformand 

4. Valg af kasserer 

5. Siden sidst 

6. Evt. 

 

Ad 1) 

Jette vælges til referent 

 

Ad 2)  

Jette Staal genvælges til næstformand 

 

Ad 3) 

Anders Christiansen vælges til ny kasserer.  

 

Ad 4) 

Formand: Ulla har deltaget i kontaktrådsmøde i Vejle. Der er kursus på vej for nye medlemmer. Der 

har meldt sig to lokale folketingskandidater. Der udsendes skriftligt materiale og stemmesedler til 

urafstemning.  

Kasserer: Kassebeholdningen er aktuelt på – 35.000. 

SF - Region: 

Anders er blevet valg til regionsbestyrelsen på regionsgeneralforsamlingen. Finn og Erik sidder i 

regionens repræsentantskab.  

Kommunalbest.medlem: Der er tema møde i kommunalbestyrelsen i denne uge. Der skal bl.a. 

diskuteres ny skolestruktur. 

 

Jette Staal 

Referent 



 

 

 

 

 


