SF-Rebild Generalforsamling 2015
Generalforsamling SF-Rebild 2015 2. marts kl. 19.00

Rådhuset i Støvring lokale 4A
Dagsorden ifølge vedtægterne
1. valg af dirigent og referent
Lisbeth Nørgaard som dirigent og Steen Madsen som referent.
2. godkendelse af bestyrelsens beretning
SF-Rebilds formand Torben Færk berettede om et ganske pænt år for SF-Rebild.
Det første hele år med Annette Søegaard, som formand for Rebild Kommunes sundhedsudvalg er
godt overstået. Annette har repræsenteret SF flot og har markeret partiet på en lang række
områder, også i forbindelse med vedtagelsen af årets budget, som også fik markante SF aftryk.
Medlemsmæssigt har udviklingen desværre fulgt den landsmæssige tendens der har været til, at
SF's medlemsskare er blevet mindre, dette gælder også her i SF-Rebild, hvor vi nu er 35
medlemmer.
I løbet af året har der været en række aktiviteter i SF-Rebild:
Før hvert byrådsmøde afholdes der formøder, hvor SF's medlemmer kan drøfte de sager, der er på
dagsordenen for byrådet. SF-Rebild har ligeledes været repræsenteret på landsmødet, på SFs
formandsmøder og ved SF-Nordjyllands repræsentantskabsmøder. Foreningen driver fortsat en
hjemmeside og er ligeledes aktiv på facebook.
Noget der har fyldt meget for partiforeningen (specielt Torben Færk og Anette Bruun) er
forberedelse til nyt folketingsvalg. Vi har fået en god ny folketingskandidat Thomas Klimek, som
afløser Pernille Vigsø Bagge, der har repræsenteret SF-Rebild på fornem vis i Folketinget i mange
år, og som stopper til det kommende folketingsvalg.
Tak til bestyrelsen og Annette Søegaard for et godt arbejde i årets løb.
Formandens beretning godkendt.

3. godkendelse af regnskab 2014
Der er et mindre underskud på årets regnskab, hvilket hovedsageligt skyldes en ekstraordinær
udgift til folketingsvalgkampen på 20.000 kr.

Regnskabet med bilag er forelagt revisorer og godkendt uden anmærkninger.
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Regnskabet er enstemmigt godkendt.

4. indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
5. dialog om fremtidige aktiviteter
- primært fokus på at stable en god folketingsvalgkamp på benene
- den traditionelle naturtur blev drøftet, og det blev besluttet at afvikle en tur til juni.

6. Vedtagelse af budget for 2015
7. valg af formand (ulige år), valg af kasserer (lige år)
Torben Færk genvalgt som formand, og Jens Munk blev valgt som kasserer.

8. valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer (lige år), valg af 2-4 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
På valg er:
Anette Bruun Hansen
Carsten Greve
Kurt Nielsen
Genvalg til Annette Bruun Hansen, Carsten Greve, Kurt Nielsen og nyvalg til Jens Munk.

9. valg af 2 suppleanter (hvert år)
1. suppleant Norma Granild og 2. suppleant Lisbeth Nørgaard

10. valg af regionsrepræsentant
Annette Søegaard og Kurt Nielsen på valg:
Genvalg til Annette Søegaard og Kurt Nielsen

11. valg af 2 revisorer og 1 suppleant (hvert år) Lisbeth Nørgaard blev valgt, og bestyrelsen
arbejder på at finde en revisor snarest muligt
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12. eventuelt
Herunder orientering fra Byrådsarbejdet ved Annette Søegaard:
Annette orienterede om arbejdet i social og sundhedsudvalget, hvor der har været meget fokus på
genopretningen af det sociale område, hvor der fortsat er et stykke vej til målet.
Annette orienterede endvidere om en lang række øvrige sager, der har været til debat i byrådet.
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