Referat fra generalforsamlingen 5. februar 2018
Tilstede var 24. medlemmer
1. Valg af dirigent:
Tove Larsen modtog valg.
2. Godkendelse af dagsorden samt valg af referent og stemmetæller:
Alice Andersen modtog valg til referent.
3. Beretning ved formanden:
Formandens beretning vedhæftet nederst. Jan Stubberup
orienterer - der er inviteret til Røde Kro 27. februar kl. 17.30, til
medlemsmøde om nyt udlændinge udspil, Dan Jørgensen kommer.
4. Regnskab ved kassereren - herunder kontingentsatser for 2019:
Bestyrelsen foreslår 479,50 kr. for fuldtbetalende og 220 kr. for nedsat
kontingent - Jonna Holm foreslår at nedsat kontingent stiger til 225 kr. –
479,50 kr og 225 kr blev vedtaget
5. Indkomne forslag:
- forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændring. Ændringsforslag
enstemmigt vedtaget.
6. Valg:
A. Formand (Olaf Nielsen) ønsker ikke genvalg. Alice Andersen valgt
B. 2 bestyrelsesmedlemmer (Inger Schäfer genvalgt Bent Holm
Poulsen valgt.) Lars Nielsen flytter til Tinglev, Jan Nielsen valgt
for et år
C. 2 bestyrelsessuppleanter (Jonna Holm og Poul Erik Christensen)
D. Revisor (Christian Torp) Genvalgt
E. Revisorsuppleant (Jonna Holm) Genvalgt
F. 1 repræsentant til AOF (Jonna Holm) Genvalgt
G. Folketingskandidat (Henrik Lüth) Genvalgt
H. 1 fanebærer (Egon Madsen) Genvalgt
I. Suppleant til fanebærer (Jan Nielsen) Genvalgt
J. Repræsentant til kredsens Ligestillingsudvalg (Jonna Holm).
Genvalgt.
7. Beretning fra DSU: Ingen deltager
8. Beretning fra Byrådet: - Karsten Meyer Olesen takker for en god
valgkamp. Der er et godt sammenhold i gruppen, der er gode og
spændende udsigter. Fjordskolen bliver dyr.... Arena Aabenraa skal
ikke være en konkurrent til motionscentre eller de andre

svømmehaller. Rødekro Station skal gøres Handicap venlig.
Hærvejsskolen står i stampe.....
9. Beretning fra Folketingskandidat: - Henrik Lüth, baggrunden for
den nye udlændinge politik, er volden som er stigende, anden etniske
grupper er hoved aktører i den. Socialdemokraterne (Mette) er
kommet med en ny udlændinge politik der samler Danmark. Mere
herom 27. februar kl. 17.30 på Røde Kro.
10.
Beretning fra Regionsmedlem: Andrea Terp - orientering - der
sidder to medlemmer fra det gamle Sønderjydske Amt,
socialdemokraterne gik to mandater tilbage. Gruppen er gået fra 15
- 13 - 12 og nu til 10 medlemmer. Da socialdemokraterne er gået
med i en konstituering, har de fået 3 formands poster. 3 ud af 10
medlemmer er nye. Der er store udfordringer på Sygehus
Sønderjylland, Sønderborg og Aabenraa. Der er en del medarbejder
utilfredshed.
11.
Eventuelt: Der var 24 medlemmer tilstede. Alice takker for
tilliden og valget til formands posten. Tak for godt samarbejde til
Olaf og Lars på bestyrelsens vegne. Olaf takker af

Beretning til generalforsamling 2018
Velkommen til vores årlige generalforsamling.
Året der er gået.
Bestyrelsen har holdt en række møde hvor vi drøfter udviklingen i landet
og kommunen samt naturligvis lagt planer for valgkampen til kommune og
regionsvalget den 21. november.
Valgkampen har fyldt rigtig meget i vores arbejde i partiforeningen og
kredsbestyrelsen. I bestyrelsen var vi enige om at vi måtte satse butik,
d.v.s. brug af vores midler hvis vi skulle sikre at der skete fremgang ved
valget og det kan ses af regnskabet når kassereren fremlægger det.
Heldigvis fik vi et godt resultat, vi gik et mandat frem fra 8 til 9 mandater
og vi fik Egon valgt her fra vores partiforening tillykke med det, også de
tre andre kandidater, Alice, jan og Lars havde et personligt godt valg, men
desværre opnåede de jo ikke valg også tillykke til Karsten med valget til
byrådet. Der blev ydet en god indsats på gaderne, uddelt roser og
reklameret i ugeavisen på bilerne m. m., uddelt flyers hængt plakater op,
deltaget i borgermøde i Hellevad og udviklingsrådet for Rødekro, s møde i
Rødekro, begge møder var særdeles velbesøgt, vi havde egentligt selv
planlagt et vælgermøde i Rødekro, men blev så inviteret af udviklingsrådet
og det tilsluttede vi os, møderne i Hellevad og Rødekro viste at der
stadigvæk er basis for vælgermøder, det gælder også for den møderække
der blev holdt på bibliotekerne i kommunen sammen med JV her var
fremmødet også fint
Vi havde en hyggelig tur til Hellevad vandmølle, vi blev lidt våde om
fødderne og vi kunne havde været flere, men dem der kom havde en god
aften, vi har holdt valgfest/ julefrokost for kredsen, her om senere.
Arbejdet i kredsen
Arbejdet i kredsen har naturligvis også drejet sig mest om valgene til
kommunal og regionsråd,
Af aktiviteter herudover kan nævnes, 1. maj møde, Kliplev mærken
grundlovsdag, Stafet for livet og Valgfest/julefrokost som vi stod for her i

Rødekro i borgerhuset, der var 54 deltagere og vi synes selv at vi havde en
god aften.
Desværre er der jo ikke sommerstævne på Billeshave mere, det kan vi
beklage men vi kunne jo konstatere at tilslutningen var faldende i de
senere år så det var vel ikke til at undgå at det sluttede, selv om
begrundelsen var en anden, det kommer nok ikke igen, stopper den slags
skal der noget andet til, men det er der ikke taget initiativ til
Kommunalpolitik.
Der har været rigtig mange opgaver, emner der er blevet behandlet i
Byrådet dem kommer Karsten ind på i sin beretning, jeg må naturligvis
nævne Fjordskolen den var også et meget varmt emne i valgkampen og vi
fik helt sikkert et antal stemmer på den sag man ikke nok til at vi kunne
omgøre beslutningen. Flertallet stod fast selv om prisen vokser og vokser
og det hele er blevet forsinket, og forældrene er stadigvæk meget utilfredse
og så er Hærvejskolen blevet yderligere forsinket på grund af fejl ved
licitatonen, mærkeligt nok sker den slags forsinkelse ikke ved Fjordskolen
den skal bare køres igennem
Regionen.
Andrea havde et fint valg med 2100 personlige stemme og selv om vi gik
to mandater tilbage så bevarede hun sin plads i regionsrådet. Så det var
flot, tillykke med det
Vi håber så at vi ikke skal høre mere om Carl Holst og Bios, men vi
slipper nok ikke, det er ligesom med Fjordskolen og muldvarpe de bliver
ved med at skyde op.
Sundhedsvæsnet er det jo regionens hovedopgave og det løses vel i det
store og hele tilfredsstillende selv om vagtlægerne havde sagt op i et stort
antal p.g.a. de skulle betale en afgift for tilsyn, men den problemstilling er
bragt i orden? Værre at situationen på Sygehus Sønderjylland med dårligt
arbejdsmiljø og skærpet tilsyn. Andrea kommer nok nærmere ind på/ kan
give en forklaring i sin beretning

Landspolitik
Vi har medvind i menings målingerne og det er jo dejligt, vi behøver ikke
at gøre det store, det klarer blå blok selv fint, nogle kravler op i træerne og
andre vil bygge mure, det pågår stadigvæk forhandlinger, måske fører de
snart til et valg men som meningsmålingerne står har de nok ikke den store
lyst til et valg i blå blok. Henrik synes jo nok at vi snart skal have et valg
så vi kan få prøvet om det bliver et mandat til Aabenraa kredsen, får vi den
fornøden fremgang, vi skal nok op på ca. 32 % for at det skal lykkes.
Partiet er i dag kommet med et udspil på flytninger/indvandre området.
Hvad det indeholder og konsekvenserne af det kender jeg ikke. Men kan
oplyse at det den 27. februar kl. 17.30 bliver holdt et møde om udspillet
på Røde Kro og skal opfordre til at i deltager.
Afslutning
Der bliver meget at arbejde med i det kommende år ikke mindst at sikre at
vi kommer tilbage i magtens centrum både lokalt og på landsplan. Lokalt
ved at vi i byrådet føre en politik der giver synlighed under ansvar der er
under fire år til næste valg. På landsplan varer der ikke så længe til næste
valg vi står godt i målingerne og vi må satse på en fremgang der giver
regeringsmagten og valg til vores kandidat Henrik Lüth
Som afslutning vil jeg sige tak for et godt samarbejde til bestyrelsen,
byrådsmedlemmerne, regionsmedlemmet, folketingskandidaten,
kredsbestyrelsen og ikke mindst til medlemmerne for at støtte op om vores
arbejde.
Beretningen sættes til debat

