SF-Rebild Generalforsamling 2016
Generalforsamling SF-Rebild 2016 29. februar kl. 19.00

Rådhuset i Støvring lokale 2A
Dagsorden ifølge vedtægterne
1. valg af dirigent og referent
Thomas Klimek som dirigent og Annette Søegaard som referent.
2. godkendelse af bestyrelsens beretning
På vegne af bestyrelsen i SF-Rebild berettede Torben Færk om et politisk år præget af
folketingsvalget i juni måned 2015.
SF-Rebilds nye folketingskandidat Thomas Klimek knoklede hårdt for at genvinde kredsens
folketingsmandat, som Pernille Vigsø Bagge har haft i 10 år. Det lykkedes ikke, alle steder gik SF
tilbage også i himmerlandskredsen. I SF-Rebild blev der hængt 300 valgplakater op og delt ca. 6000
foldere ud. Thomas Klimek førte valgkamp efter alle kunstens regler, men det rakte desværre ikke
til valg til Folketinget. Thomas Klimek blev nr. 2 i Nordjylland på Sfs liste, så alt andet lige og det
generelle valgresultat taget i betragtning var det ikke så ringe et resultat.

Medlemsmæssigt har vi i SF-Rebild holdt skansen, og pt. har SF-Rebild faktisk et medlem mere end
sidste år. Der er pt. 36 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. Der har også været afviklet en aften for
medlemmer og andre interesserede, hvor Annette Søegaard og Kurt Nielsen fortalte om Thyges
skoleprojekt i Uganda. Et projekt som Annette og Kurt og deres familie startede op efter, at deres
søn Thyge døde i Uganda i 2005.
Kommunalpolitisk arbejder Annette Søegaard hårdt med at holde en SF-profil præget af
ordentlighed og begejstring, og det gør Annette på en rigtig god måde, som vi kan være stolte af i
SF-Rebild.
Tak til bestyrelsen og Annette Søegaard for et godt arbejde i årets løb.
Formandens beretning godkendt.

3. godkendelse af regnskab 2015
Regnskabet viser overskud, der sættes midler til side til kommende valgkampe.
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Regnskabet med bilag er forelagt revisorer og godkendt uden anmærkninger.
Regnskabet er enstemmigt godkendt.

4. indkomne forslag
Der var stillet forsalg om ny tekst til vedtægternes § 4 stk 1:
Det blev vedtaget og teksten i § 4 stk 1 lyder nu således:
Bestyrelsen består af 5 - 7 medlemmer, hvoraf formand/forkvinde og kasserer vælges særskilt på
generalforsamlingen. Formand/forkvinde og kasserer har adgang til SF-Rebilds konti i
pengeinstitut, og tegner SF-Rebild i økonomisk henseende.
Ingen indkomne forslag.
5. dialog om fremtidige aktiviteter
Det aftales, at SF-Rebild er med i 1. maj arrangement i Støvring med Thomas Klimek som taler, og i
Terndrup vil SF-Rebild stille med Thomas Klimek som taler.
Omkring den 18 juni vil Sf-Rebild husstandsomdele en pjece, som Thomas Klimek laver sådan lige
for at minde borgerne om, at nu er det 1 år siden venstre-regeringen kom til magten.
Generalforsamling anmoder bestyrelsen om at arrangere en naturtur i løbet af sommeren, med de
røde i det grønne.
6. Vedtagelse af budget for 2016
Budgetfremlægningen var sparsom, men strategien er at sapre midler sammen til det kommende
kommunalvalg og det kommende folketingsvalg (nogle tror folketingsvalget kommer først)
7. valg af formand (ulige år), valg af kasserer (lige år)
Jens Munk blev genvalgt som kasserer.

8. valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer (lige år), valg af 2-4 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
På valg er:
Steen Maden genopstiller
Torben Færk genopstiller
Brian Guldhammer Sørensen – genopstiller ikke
Norma Granild blev foreslået som kandidat.

Genvalg til Steen Madsen, Torben Færk og nyvalg til Norma Granild
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Den samlede bestyrelse er nu:
Annette Bruun Hansen
Jens Munk (kasserer)
Kurt Nielsen
Carsten Greve
Steen Madsen (koordinator)
Norma Granild
Torben Færk (koordinator overfor SF, og organisatorisk ansvarlig)
Byrådsmedlem Annette Søegaard er SF-Rebilds ansigt udadtil og overfor pressen
9. valg af 2 suppleanter (hvert år)
1. suppleant Lisbeth Nørgaard og 2. suppleant Anne Mette Videbæk

10. valg af regionsrepræsentant
Annette Søegaard og Kurt Nielsen på valg:
Genvalg til Annette Søegaard og Kurt Nielsen. Lisbeth Nørgaard og torben Færk er suppleanter.

11. valg af 2 revisorer og 1 suppleant (hvert år) Lisbeth Nørgaard blev valgt, og bestyrelsen
arbejder på at finde yderligere en revisor snarest muligt

12. eventuelt
Herunder orientering fra Byrådsarbejdet ved Annette Søegaard:

Sundhedsudvalget:
1. Ledelsesstruktur på ældreområdet: Tæt på LEDELSE og SYNLIG ledelse fra valgpjecen – og det kom
vi faktisk, jeg er godt tilfreds med resultatet, selvom den var svær at lande. Centrene er sammen to
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2.

3.

4.
5.
6.

og to for at opnå den økonomiske gevinst, der er i at være et større område, ellers med én leder på
hver matrikel. For os alle i SU var det vigtigt at vi ikke fik et ekstra ledelseslag mellem centerchef og
ældrecenterlederne.
Ældrepuljen – de 5 mill. kr. vi fik til Rebild kommune har vi fordelt i et tæt samarbejde med
Ældrerådet. Pengene er bl.a. gået til:
a. Velfærdsteknologi – har fået indrettet en stue hvor hjemmeboende også kan komme ind og
afprøve forskellige muligheder.
b. Demensområdet – med fokus på demente borgere og deres nærmeste inden de får en plads
på Ådalscentret.
c. Mad og det gode måltid – at udvikle området så kvaliteten af maden bliver bedre og hyggen
om maden kommer i fokus.
d. Ensomhed – sorggrupper med enker og enkemænd over 65 år.
Genopretningen af Center Familie – Handicap. Konsulentfirmaet Delloit har lavet et stort og flot
arbejde vedrørende genopretning af sagerne – nu handler det om ledelsen (Her er sket ændringer
siden vores generalforsamling)
Ledige pleje – og ældreboliger. Vi har en udgift på 3 mill. kr. til at betale for tomgangshuslejen for
de tomme boliger – disse penge vil jeg hellere bruge på varme hænder.
Boformen – byggeriet er påbegyndt i Rørbæk.
Varmholdig mad på ældrecentrene: Skal maden laves i storkøkkenet eller på de gamle køkkener på
ældrecentrene. Det vil koste 11. mill kr. at starte de gamle køkkener op igen og det giver ikke mere
nærvær for beboerne på ældrecentrene. Vigtigt at maden laves så tæt på boenhederne, så
beboerne kan være med – se på at der sker noget og duften kommer frem til dem. Der laves et
forsøg på Bælum ældrecenter, da det er det køkken, der er den nyeste inventar i.

Byrådet:
7. Budgettet for de kommende år er stramt – både på ældreområdet, men også på børn og unge,
derfor kigges der bl.a. på ledelsesstruktur for skoler og daginstitutioner i øjeblikket.
8. Hjertestartere kom til at fylde en del i debatten.
9. I Teknik og Miljø udvalget er der mange tunge ting og en del uenighed på forskellige områder.
Anette Bruun er god til at følge med på dette område.
10. Budgettet gik hjem – denne gang med 5 mill. kr. ekstra til ældreområdet

Thomas Klimek orienterede om SF og den landspolitiske situation.
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