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Generalforsamling

28. februar 2016.
Montebello, VUC, Gurrevej 90, 3000 Helsingør
Morgenbord kl. 9:30
Generalforsamlingen starter kl. 10:00

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens og byrådsgruppens årsberetning
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
4. Indkomne forslag.
		 Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal
være bestyrelsen i hænde senest 14 dage og udsendt til med
lemmerne senest 8 dage inden generalforsamling.
5. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent
6. Valg ifølge vedtægterne.
		 Til bestyrelsen skal vælges formand + 3 bestyrelsesmedlemmer.
På valg til bestyrelsen er: Dan Pedersen (genopstiller ikke),
		 Birgitte Rasmussen (genopstiller), Lisbeth Rex (genopstiller),
Thorfinn Johansen (genopstiller ikke)
		 2 suppleanter til bestyrelsen
		 Bladudvalg: 2 personer udover formanden, der er født medlem.
		 Ekstraordinært valg af revisor for 1 år i stedet for Karin Nielsen
7. Valg af delegerede til
Landsmødet 15-17. april i Vejle.
2 delegerede + 1 suppleant
8. Valg til Storkredsen.
1 person + 1 suppleant
9. Eventuelt
Trine Torp, MF’ kommer og
deltager med et indlæg
på generalforsamlingen
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Beretning - Thorfinn Johansen, Formand for SF Helsingør

Bestyrelsens årsberetning
Endnu et år og endnu en generalforsamling. Bestyrelsens
årsberetning har altid
været noget af det
sværeste at skrive,
for som regel er der
ikke det store at rapportere; livet er gået
sin gang. Ganske
som det plejer.
De faste mærkedage er der selvfølgelig
altid, og her har der trods alt været en
afvigelse fra normalen. Således valgte vi
ikke at afholde arrangement til 1. maj, da
det meste af bestyrelsen var bortrejst, og
kræfterne derfor ikke var til det. Det skal
selvfølgelig ikke blive normalen, at så stor
en ”højtid” for den røde fløj ikke bliver fejret,
og jeg tør godt love, at det heller ikke vil
gentage sig i 2016. Vi har allerede været i
kontakt med Enhedslisten om et fælles arrangement, så afsæt allerede nu dagen. Vi
har jo holdt 1. maj med dem flere gange før,
og det har altid været gemytligt. Det bliver
det helt sikkert også denne gang.
Arrangementet til Grundlovsdag blev derimod afholdt i vanlig flot stil. Vejret var, som
altid, fantastisk, bespisningen rigelig, musikken flydende og talerne interessante. Når vi
i bestyrelsen har talt om arrangementet har
især vores ”apolitiske” taler, Klaus Dalgas,
stået klart i erindringen. Han hold en meget
velkomponeret tale, som var både fængende, morsom og åndrig. Ham kunne vi godt
finde på at invitere igen.
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Julefrokosten var også en succes med
rigtig pænt fremmøde. Vi havde denne
gang valgt at hente maden udefra, og som
et medlem bemærkede, så var det første
gang, at han havde været til et arrangement
i SF, uden at mad og drikke havde krævet
medbragte fade indpakket i fedtet stanniol
til den fælles buffet. Ja, alle bliver vi ældre
og mere magelige. Men lad det tage en
angst fra nogles skuldre: Det KAN også
være nemt, så hold jer endelig ikke tilbage
med tilmeldingerne, når næste SF-invitation
bliver rundsendt.
Til sidst vil jeg gerne have lov til at sige tak
for denne gang. Foreningen skal finde sig
en ny formand, da jeg har valgt ikke at genopstille. Da jeg i sin tid takkede ja til hvervet
som formand, var det med den klausul, at
jeg suverænt selv bestemte, hvor megen tid
jeg brugte på det. Det har jeg også gjort,
men siden vores tredje barn kom til verden
for godt et år siden, har jeg haft så meget
om ørerne, at jeg nu må vælge noget fra.
Det har været hårdt men sjovt, og jeg skal
ikke afvise at stille op igen på et senere tidspunkt. Indtil da vil jeg på bestyrelsens vegne
sige tak for i år til alle foreningens medlemmer og på egne vegne sige tak til resten af
bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde.

Vel mødt på
generalforsamlingen
den 28. februar.
På bestyrelsens vegne
Thorfinn Johansen,
Formand for SF Helsingør
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Beretning - Bente Borg Donkin

Byrådet

Byrådet er nu inde i sit 2. år i valgperioden.
Der er faldet mere ro over samarbejdet
mellem partierne. Borgmester Bennedikte Kiær igangsætter initiativer til fælles
vidensdeling og temadage hvor generelle
problemstillinger debatteres bredt mellem
partigrupperne. Dette skaber gode rammer
for konstruktivt samarbejde og innovative
ideer til hvordan beslutninger kan påvirkes
tidligt i forløbet inden sagerne skal afgøres i
Byrådet.
Budgetforløbet var et godt eksempel på
dette. Ikke at alt er fryd og gammen. Der er
stadig stor forskel mellem blå og rød blok,
om der skal tilgodeses afgiftslettelser for
erhvervslivet eller om der er råd til skattelettelser for borgerne.
Venstre, Lokaldemokraterne og Enhedslisten valgte af forskellige grunde at sige
nej til at være en del af budgettet. Af vidt
forskellige grunde. Men Venstres overraskende afstandstagen fra budgettet, gav
uventet god plads til SF. SF tog afstand fra

afgiftsnedsættelser og fik accept i forligs
gruppen til dette.
SF fik gennemført: Fortsættelse af fritidspas til børn, 2 ekstra fysioterapeuter til
genoptræning, fastholdelse af 24 elever i
klasserne i folkeskolen, ekstra normering
af socialrådgiver til familie og handicap,
bevilling til natvarmestue til hjemløse, 1 år
mere bevilling til cykeltek. Derudover er vi
med i tilbud om psykologhjælp til alle unge
under 25 år. Opnormering til SPUC. Tilbud
om forældreuddannelse til alle nye forældre
og videreføre projekt overvægt.
En af tidslerne er manglende prisfremskrivning til alle enheder. Ændring af kørselsbidrag til personalet og inddragelse af
diæter til skolebestyrelsesmedlemmer. Så
selvfølgelig indirekte de besparelser som
afgiftsnedsættelserne for ejendomsskat,
nedsættelse af selskabsskat og dækningsbidrag. Selvom SF står uden for dette, vil
det alligevel være usynligt, at vi ikke er en
del af dette forslag.

■ Økonomiudvalget
Samarbejdet i økonomiudvalget har gennem
2015, været mere konstruktivt og vist sin
politiske styrke ved at alle partier er repræsenteret.
2. år i en valgperiode giver mere plads til
konstruktive debatter og Borgmester Benedikte Kiær og vores nyansatte kommunal4

direktør Stine Johansen, har igangsat flere
tværpolitiske seminarer med oplæg der styrker en fælles vidensdeling som baggrund for
mere langsigtede tværpolitiske beslutninger.
Samtidig har der været flere sager, der har
været påvirket af juridiske tvister, bla. byggeriet Ny skole i Bymidten, som blev stoppet af beboerklager, Kolonihaveforeningen
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Julianelund hvor Byrådet har fået påbud til
at lovliggøre området, Helsingør kommunes deltagelse i beredskabet Nordsjælland
som er endt i en konflikt med resultat at
Helsingør har trukket sig ud af samarbejdet
og ikke mindst Old Irish Pub natbevilling og
støjgener for naboerne.
En privatisering af et af kommunens plejehjem blev afværget i sidste øjeblik. Udvalget kunne samles om at vælge at sætte
det kommende nybyggeri af et plejehjem
i Hornbæk i temaudbud til OK fonden og
Danske Diakon, som har erfaring med at
plejehjemsdrift.
Derudover har vi arbejdet med IT sikkerhed.
Kommunen har over flere gange oplevet
Hacker nedbrud, så ØK har udarbejdet en
IT sikkerhedspolitik. Beslutning om fortsat

brug af værftshallerne er under forhandling.
Men desværre stadigvæk hemmeligstemplet indtil videre.
Fordeling af bevillinger via særtilskudspuljer
forhandles hvert år i ØK. Særtilskudspuljer til
boligsocialt arbejde og deres sammenhæng
mellem bevillinger til daginstitutions / Folkeskole og fritidsaktiviteter i boligområderne.
SF har særligt fokus på tilbud og aktivitetsmuligheder for fattige familier med børn.
En del af Økonomiudvalget var på studietur
til Island for at få inspiration til udvikling af
Maritime erhvervsvirksomheder og udbygning af turismeindustrien. Derudover fik
udvalget viden om igangsættelse af innovative iværksætter og hvordan det offentlige
kan understøtte udviklingen af nye private
virksomheder.

■ Socialudvalget
Socialudvalget er sammensat med borgerligt flertal med et DF medlem som udvalgsformand. Det præger udvalget på sådan en
måde, at debatformen tit er konfrontatorisk.
Der er klart politisk forskelle i holdningen til
serviceniveau og udformningen af kommunale servicestandarter. SF arbejder benhårdt
for at sikre de svageste ældre der lever
uden familie og med store økonomiske udfordringer, en stemme der fastholder fokus
på værdighed og retten til et godt liv.
Antal af ældre er stigende og de kommunale budgetter udfordret, men så meget
vigtigere er det at insisterer på at sikre
kvalitet og sammenhæng i den omsorg og
pleje der bevilliges.
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Så selvom det er tidmæssigt krævende har
det stor betydning at være nede i detaljen i
udformingen af servicestandarter på socialområdet.
Socialudvalget har haft flere diskussioner
om sammenhæng og oplevelsen af forløb af
borgerne. På udsatte området har SF haft
held til at få igangsat en anderledes tilgang
til borgere der er i risici for at blive smidt ud
af deres bolig. På genoptræningsområdet
har SF sikret en omfordeling af normering og
merbevilling til området. Ventetiden på genoptræning var alt for høj og der var ikke udsigt til bedring. Det viste sig at der fejlagtigt
ikke var taget højde for aktivitets forøgelse af
henviste antal genoptræningsplaner.
Fortsætter >>
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Socialudvalget har været på studietur til
Eddingburg for at få inspiration til hvordan
velfærdsteknologi kan udnyttes bedre i
borgernes hverdag. Callcenter med daglig
kontakt til hjemmeboende borgere. Vi blev
inviteret ud i en mindre by – lidt mindre end
Helsingør, hvor butikker og restauranter var
særlig forberedt på kunder med dementudfordringer.

Derudover skal nævnes sager som konkurenceudsættelse af nyt plejehjem, opfølgning på hverdagrehabiliteringen, kvaliteten
af ældremad, indføring af recoveri tilgang i
den særlige sociale service. Værdier for det
gode plejehjemsliv og ikke mindst hvordan
sikrer vi tilsyn og opfølgning på vores kommunale institutioner.

■ Udsatterådet
Fremmødet af udsatte borgere har været
alt for lille i udsatterådet. Derfor igangsatte
vi i udsatterådet en særlig indsats for at få
tættere kontakt med udsatte borgerer. Når
brugerne ikke kom til møde på Socialforvaltningen, så måtte vi komme til dem. Derfor
foregår hver anden møde nu, der hvor
vores Udsatte borgere bor. På Valhalla, på
Stubben, I klubben i Svingelport på Pensionatet i Hornbæk, på krisecentret for kvinder
i Røntoften.
Derudover indgår opmærksomhed på
udsatterådet nu også som et fast punkt
på deres interne beboermøder. Og det har
givet resultat. 6 flere deltagere i gennemsnit
til møderne. Dog med megen udskiftning.
Udsatterådet benytter sin hørringsret og giver kritiske konstruktive kommentarer videre
til Byrådet. Vedrørende nyt sundhedshus er
det et ønske fra udsatterådet, at behandling
for leverbetændelse kan foregå i Helsingør.

Rusmiddelcentret er udfordret af sundhedsstyrelsens igangsættelse af nedtrapning af
nervemedicin. Der er ønske om variation
i den kompenserende behandling såsom
afspænding, tilgang til psykolog og akupunktur. Ønske om forbedring af alment
sundhedstilbud i Klubben.
Derudover har vi taget fat om hjemløses
udfordring med at skulle sandsynliggøre
deres tilknytningssted for at få udbetalt kontanthjælp. Er der lovhjemmel for at afkræve
at hjemløse viser deres indkøbsbon’ner som
dokumentation.
Udsatterådet arbejder videre på, at få udvidet
kredsen af udsatte borgere i rådet. Der er taget
initiativ til en høringsdag hvor psykisk syge,
sårbare unge, handicappede og andre grupper
kan deltage sammen med hjemløse, misbrugere og politikkere og diskuterer sammensætningen og styring af udsatterådet. Skal kommissoriet fastholdes eller ændres.

Kom og hør de uddybende beretninger
og få mere indblik i SF-Helsingørs arbejde
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Beretning - Bertel Johansen

Helsingør Børneasyl
Jeg er bestyrelsesmedlem af Helsingør
Børneasyl, en post jeg har passet siden
1982, dels som forældrevalgt og dels som
udpeget af Byrådet.
Børnehaven er oprettet i 1835 af en forening af borgere i Helsingør, der selv betalte
og drev den til 1977, hvor der blev indgået
kommunal driftsoverenskomst i form af
selvejende institution. Samtidig blev de
private midler og ejendommen sikret i en
selvejende fond der har det ene formål at
støtte Børneasylet. Som kommunalt udpeget medlem af Børneasylets bestyrelse er
jeg også medlem af Fondsbestyrelsen.
Det hele er en lang og spændende historie
der kan læses på Børneasylets hjemmeside http://asylet.helsingorkommune.dk/
FrontEnd.aspx?id=95718 , og som landets
ældste børnehave, beliggende i samme
ejendom bygget til formålet i 1838, er børnehaven optaget på Helsingør Kommunes
kulturkanon som unik.

StaFetten nr. 1/2016

Børnehaven har i mange år manglet plads
indendørs, og siden den sidste bestyrerindens lille tjenestebolig på 1. sal blev ledig
og overtaget af Børnehaven til personalerum- og kontor, har vi ønsket os et godkendt trappeforløb, således at en stue på
1.sal blev inddraget til børnerum. Det er nu
lykkedes. I fonden har vi i mange år ved påpasselighed tilvejebragt en så god økonomi,
at fonden har kunnet donere kr. 450.000,til ombygningen i det fredede hus, således
at der nu igen er blevet en ”Asyltrappe”
med hemmelig hule, børneskuffer og scenerepos i forbindelse med trappeforløbet.
Og det hele er betalt af private midler og
uden huslejeforhøjelse for kommunen.
Så børnehaven er fortsat i god gænge,
og den er så søgt af områdets forældre,
at der er venteliste. Den eneste trussel i
horisonten er, om politikerne finder på at
udhule ”totalrammestyringen” til skade for
den lokale indflydelse på budgetdelenes
anvendelse, idet der er individuelle forskelle på hvor behovene er.
Eksempelvis er Børneasylet
i forbindelse med Fondens
trappeprojekt nyistandsat
indvendigt, medens f.eks.
udeområderne og lønbudgettet har brug for mere
end gennemsnitsbudgettet
tilsiger. Her mangler vi en ordentlig og principiel politisk
beslutning om, at stole på
egne ansatte og overlade
ansvaret til institutionsledelserne, d.v.s. ledere og
7

bestyrelser, og så lade centralforvaltningen
føre tilsyn.
Der var engang op til 110 børn i Asylet, det
var gratis, og om sommeren var det fra kl. 6
til 21 og om vinteren fra kl. 8 til 20, og formålet var beskrevet i 14 paragraffer, og gik
ud på at sørge for børnenes legemlige og
åndelige udvikling og at holde dem under
opsyn hele dagen, lære dem renlighed og
i beskæftigelse efter deres alder og more
dem med lege, og alt under venlig og kærlig
omgang.
Sådan er det stadig, intet nyt her, borteste
fra, at managementsproget har erobret
teksterne i form af læreplaner, værdigrundlag, politikker for dit og dat og indskolingsprogrammer. Dog er børnetallet nu 23,
åbningstiden begrænset en hel del, og så
blev der indført kommunal forældrebetaling
8

i 1977, men allerede i 1835, længe inden
politiske partier blev opfundet, havde man
altså det gode formål helt på plads.
I bestyrelsesarbejdet lægger vi vægt på,
at Fonden´s støtte også medvirker til at
grundomkostningerne for den kommunale
driftsoverenskomst holdes i ave, da en lille
institution ellers nemt kommer på embedsværkets spareforslagsliste til Byrådet ved
budgetforhandlingerne. Det er derfor vigtigt,
at der fortsat bliver passet godt på både
Fonden og Børneasylet, og at den delvis
fredede ejendom i Stengade ikke udsættes
for hverken forretningseksperimenter eller
lånecirkus, men fortsat passes med lige
så stor indsigt og omhu som den lange
række af borgere i byen har gjort det i nu
181 år uden honorar, men som en naturlig
samfundspligt.
Bertel Johansen
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Beretning - Jannik Augsburg

DSI Gyldenholm, DSI Anchersholm
og Ejerforeningen
Anna Anchersvej 23-43
DSI Gyldenholm, DSI Anchersholm og
Ejerforeningen Anna Anchersvej 23-43
Jeg (Jannik Augsburg) er af Helsingør Byråd
udpeget til at sidde i bestyrelsen for DSI
Gyldenholm, der er en selvejende institution,
der som en døgninstitution danner rammerne som bofællesskab for 10 borgere, der er
fysisk og/eller psykisk udviklingshæmmede.
Rent organisatorisk er DSI Gyldenholm at
betragte som en afdeling i et alement boligselskab. Så bestyrelsen er en ”afdelingsbestyrelse” og dens arbejde og ansvar er drift
og vedligeholdelse af ejendommen, for at
sikre nogle gode og sunde boligforhold og
daglige rammer for beboere i fællesskabet.
Bestyrelsen har ingen opgaver eller ansvar
med hensyn til beboernes hverdag. Det
ansvar har Helsingør Kommune, og der er
ansat personale og afdelingsleder til den

opgave. Afdelingslederen er meget naturligt
og relevant med på bestyrelsens møder.
De øvrige medlemmer af bestyrelsen er
udpeget af Selskabet Mødre- og Børnehjælpen i Helsingør, beoerne samt af beboernes
pårørende.
I 2014 blev der dannet en fællesbestyrelse
for DSI Gyldenholm og DSI Anchersholm,
der ligger ”side om side”. DSI Anchers holm
er en kollektivbebyggelse for 10 borgere,
der er fysisk og/eller psykisk udviklingshæmmede, men kun i en sådan grad, at
de kan bo i egen bolig og have deres egen
hverdag, såfremt de får en vis dagligperson‑
lig støtte (”hjemmevejleder”). DSI Anchers
holm er organisatorisk etableret på samme
måde som DSI Gyldenholm, og fællesbestyrelsen har de samme arbejds-og ansvarsopgaver som nævnt under DSI Gyldenholm.
I juni måned
trådte formanden for fællesbestyrelsen
af personlige
årsager tilbage
1 år før udløb af
valgperioden.
Jeg tiltrådte
i stedet som
formand, i første
omgang alene
for det restende
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1 år af formandens valgperiode. I løbet af
året har der ikke været graverende sager.
Det har været ”daglig drift” af boligejendomme. Hen på året gik det dog op for bestyrelsen, at der ikke var en langsigtet vedligeholdelsesplan for begge ejendomme.
Det har som sådan ikke betydet noget for
ejendommenes vedligehold, de bliver hvert
år gennemgået af bygningssagkyndige.
Til gengæld har fællesbestyrelsen manglet
et langsigtet værktøj at lægge budgetter
efter, her under ikke mindst behovet for
langsigtede henlæggelser til langsigtede
fornyelses-og vedligeholdelsesopgaver.
Det arbejdes der på nu.
Til den organisatoriske konstruktion af
ejendommen DSI Gyldenholm hører også,
af ejendommen fysisk også rummer arealer
ejet af Helsingør Kommune, der er nødvendige for DSI Gyldenholm som døgninstitution, samt et rum, der rummer et fællesvaskeri, som også benyttes af DSI Anchers
holm og dens beboere. Derfor er der også
etableret ”Ejerforeningen Anna Anchers
Vej 23-43”, med en selvstændig bestyrelse.
10

Ejerforeningen skal varetage medlemmernes fælles anliggende, rettigheder og
forpligtelser. Fra juni 2014 er jeg desuden
tiltrådt som formand for ejerforeningen, af
samme årsag som tidligere nævnt. Sidst på
året er bestyrelsen for ejerforeningen blevet
indblandet i etablering af optimale forhold
for den sovende nattevagt på DSI Gyldenholm, gennem etablering af et egentligt
selvstændigt vagtrum med selvstændigt
bad/toilet. Det er Helsingør Kommune, der
står for etableringen på deres eget areal.
Med baggrund i den etablerede fællesbestyrelse arbejdes der på en tydeliggørelse
af procedurer for valg og udpegninger til
bestyrelserne samt arbejds-og ansvarsopgaverne. Den administrative drift af alle
3 juridiske enheder varetages af Advodan
Ejendomsadministration i Helsingør og den
bygningsmæssige støtte udøves af Tegnestuen Møllen i Helsingør.
Jannik Augsburg 10.01.2016

StaFetten nr. 1/2016

TTIP
Anders Wilsbech
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Tansatlantic
Trade and
Investment
Partnersnip

TTIP handelsaftalen er tænkt som en frihandelsaftale mellem EU og USA.
Forhandlingerne har siden 2013 foregået
under hermetiske lukkede døre. Siden hen
er der kommet flere og flere informationer
ud gennem nøglehullet.
Trods dette har daværende SF - Handelsog investeringsminister i juni 2013, Pia
Olsen Dyhr udtalt: ”Betydningen af det her
kan næsten ikke overvurderes”… ”den mest
ambitiøse frihandelsforhandling for EU nogensinde” kom på plads. (information 2013).
TTIP aftalen - forhandlingerne har indtil dato
bl.a. været i talesat som: Øget EU eksport
til USA med ekstra 187 mia. euro, og en EU
familie vil blive 550 € rigere bl.a. på grund
af at en iPad bliver126 kr. billiger og et par
Nike sko 132 kr. Og når der tales om danske arbejdspladser tales der om 15.000 nye.
(Fra DI´s facitliste) - ja så kender vi de seriøse salgsargumenter.

Klap hesten inden der sadles

Man bør nok lige klappe hesten engang. De
informationer der er sivet ud gennem nøglehullet er just ikke noget der bl.a. fremmer/
beskytter Miljøet, fødevaresikkerhed og
arbejdsvilkår. EU har indtil dato haft et ”velfungerende forsigtighedsprincippet” når nye
stoffer/kemi, væksthormoner og gensplejset majs indgår i levnedsmidler eller andre
konsumvarer. Her vil i en evt. TTIP aftale et
multinationalt selskab kunne påberåbe sig
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overnationalt retslig forbehold hvis et firmaet
mener at der ligger en handelshindring,
fordi de f.eks. ikke må anvende genspejlset
produkter i et levnedsmiddel. Dette for at
nævne bare ét eksempel. Desværre ikke
spalteplads nok til at nævne de konsekvenser en kommercialiseret sundhedsvæsen
vil betyde. Dyrere medicin, farligere eksperimenter, hensynet til profit over patienthensyn kan forventes.
De europæiske landbrugsorganisationer
inkl.. dansk Landbrug & fødevarer ser ikke
det store eksporteventyr. USA’s beregninger
peger i samme retning. Eksportgevinst for
USA og eksporttab for EU. Som det også
siges vil USA´s eksportgevinst være på bekostning af tredjelande eksport til USA. - der
er noget at tænke på !
EU, Unionens forhandlere, (vores skulle det
være) har allerede svigtet en lovet beskyttelse af miljøvenlige, grønne europæiske love,
forsvare internationale standarder og rettet
til at fastsætte et højt niveau af miljøbeskyttelser i forhandlingerne.
Nu må Vi - SF skabe debat og ikke mindst
forlange åbenhed i TTIP forhandlingerne. EU
skal respektere det europæiske demokrati,
hvis EU fremover skal overleve og at EU
borgerne får mere tiltro til systemet/organisationen. Det er borgernes Miljø, dagligdag
og sundhed der her er på spil og bliver
påvirket af aftalen hvis den overhovedet
bliver til noget. ■
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Regnskab for SF-Helsingør

Regnskab	
  for	
  SF	
  Helsingør	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

Regnskab	
  
	
  	
  	
  2014	
  

Regnskab	
  
	
  	
  	
  2015	
  

Budget	
  
	
  	
  2016	
  

Indtægter	
  
Medlemskontingenter	
  

Regnskab udsendt
	
  

	
  

37.450	
  

38.150	
  

35.000	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  9.096	
  

	
  	
  5.922	
  

	
  	
  4.000	
  

Helsingør	
  stemmetilskud	
   	
  

	
  

	
  	
  	
  9.700	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  0	
  

10.000	
  

Valgtilskud	
  SF	
  Nordsjællands	
  storkreds	
   	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  0	
  

10.833	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  0	
  

Indtægter	
  i	
  alt	
  

	
  

	
  56.700	
  

54.905	
  

49.000	
  

Partiskat	
  og	
  donationer	
  

	
  

	
  
Udgifter	
  lokalt	
  

til medlemmer

iflg. vedtægter

Kontorhold	
   	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  5.609	
  

	
  	
  3.677	
  

	
  	
  4.000	
  

Hjemmeside	
  og	
  EDB	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  957	
  	
  

	
  	
  1.000	
  

Stafetten	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  8.633	
  

	
  	
  6.674	
  

	
  	
  8.000	
  

Valgkamp	
  (note	
  1)	
  

	
  

	
  

	
  

19.501	
  

Gaver	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  1.680	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  697	
  

	
  	
  1.000	
  

Mødevirksomhed	
  

	
  

	
  

	
  10.408	
  

	
  	
  5.481	
  

	
  	
  5.000	
  

Porto	
  og	
  gebyrer	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  300	
  

	
  	
  1.865	
  

	
  	
  3.000	
  

Udgifter	
  lokalt	
  i	
  alt	
  

	
  

	
  

	
  26.630	
  

38.852	
  

22.000	
  

Kontingent,	
  Chr.borg	
  

	
  

	
  

	
  20.124	
  

	
  20.688	
  

	
  18.000	
  

Region/Storkreds	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  2.352	
  

	
  	
  	
  3.282	
  

	
  	
  	
  3.000	
  

SF’s	
  landsmøde	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  4.440	
  

	
  	
  	
  3.960	
  

	
  	
  	
  4.000	
  

Andre	
  fællesmøder	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  4.895	
  

	
  	
  	
  1.010	
  

	
  	
  	
  2.000	
  

Afbetaling	
  af	
  gæld	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  4.839	
  

	
  

	
  

Udgifter,	
  øvrige	
  i	
  alt	
  

	
  

	
  

	
  36.650	
  

	
  	
  28.940	
  

	
  	
  27.000	
  

Øreudjævning	
  

	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  1	
  

	
  

Årets	
  over/underskud	
  

	
  

	
  

	
  	
  -‐6.580	
  

	
  -‐12.886	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  0	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
Udgifter	
  øvrige	
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Primo	
  beholdning	
  
Danske	
  Bank	
  	
  

	
  

kr.	
  156.325	
  

Mellemregning	
  med	
  SF	
  Chr.borg	
  

kr.	
  	
  	
  	
  	
  1.953	
   	
  

I	
  alt	
  

kr.	
  158.278	
  

	
  

	
  
Ultimo	
  beholdning	
  
Nordea	
  Bank	
  	
  

	
  

	
  

Regnskab udsendt
	
  

til medlemmer
kr.	
  	
  136.409	
  

Mellemregning	
  med	
  SF	
  Chr.borg.	
  

kr.	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  8.983	
   	
  

I	
  alt	
  

kr.	
  	
  145.392	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
Beholdningsændring	
  (negativ)	
  

	
  

	
  

iflg. vedtægter
kr.	
  	
  	
  -‐12.886	
  

Den	
  29.	
  juni	
  skiftede	
  vi	
  bankforbindelse	
  fra	
  Danske	
  Bank	
  til	
  Nordea	
  Danmark.	
  
	
  
Note	
  1	
  
Udgifter	
  til	
  valgkamp:	
  
Valgkampsmaterialer	
  

	
   kr.	
  	
  	
  	
  	
  2.607	
  

Biografreklamer	
  

	
   kr.	
  	
  	
  	
  	
  9.225	
  

Valgfoldere	
  

	
   kr.	
  	
  	
  	
  	
  6.644	
  

Valgannonce	
  

	
   kr.	
  	
  	
  	
  	
  1.025	
   	
  

I	
  alt	
  kr.	
  	
  

	
   kr.	
  	
  	
  19.501	
  

	
  

	
  

	
  
Fra	
  SF	
  Nordsjællands	
  storkreds	
  modtog	
  vi	
  kr.	
  10.833	
  som	
  tilskud	
  til	
  	
  
Bente	
  Donkins	
  valgkamp.	
  
Privat	
  donation	
  på	
  kr.	
  1.500	
  var	
  ligeledes	
  til	
  Bente	
  Donkins	
  valgkamp.	
  
	
  
Regnskabet	
  er	
  blevet	
  revideret	
  af	
  foreningens	
  revisorer.	
  
26.	
  januar	
  2016	
  
Steen	
  Olesen	
  /	
  kasserer	
  

StaFetten nr. 1/2016

13

Vedtægter for SF-Helsingør
§ 1.

Partiforeningens navn er Socialistisk Folkeparti Helsingør. Partiforeningen er tilsluttet
Socialistisk Folkeparti og anerkender partiets love samt partiets organisatoriske og politiske
grundlag. Partiforeningen omfatter Helsingør kommune.

§ 2.

Partiforeningens formål er at arbejde for tilslutning til SF og aktivt at arbejde for udvikling
og gennemførelse af SF’s politik hvad angår såvel det lokale som det nationale og interntio‑
nale niveau. Det sker i et samarbejde med partiets øvrige dele.
Partiforeningens organisatoriske rolle er at være knudepunkt i partiets organisation. Her
varetages størstedelen af medlemmernes direkte kontakt med partiets øvrige organisation
og politiske aktiviteter på såvel lokalt som nationalt og internationalt niveau.
Partiforeningens aktiviteter er bl.a. oplysningsvirksomhed og involvering i den offentlige
debat, interne og offentlige debatmøder, forskellige former for aktioner, bl.a. i forbindelse
med partiets valgkampe og kampagner, kontakt til og samarbejde med lokale organisationer, rekruttering af kvalificerede medlemmer til interne og eksterne tillidsposter samt andre
aktiviteter.
Partiforeningen er som minimum forpligtet til at løse de opgaver, der beskrives i partiets love.
Den primære kontakt mellem bestyrelsen og medlemmerne vil foregå over mail. Medlemsbladet, der søges udgivet 3-4 gange årligt, vil dog blive trykt og uddelt i fysisk form.

§ 3.

Generalforsamlingen er partiforeningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling
afholdes hvert år i 1. kvartal og indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 30 dages
varsel med angivelse af dagsorden.
Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden, der mindst skal omfatte:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens og byrådsgruppens beretning
3. Fremlæggelse af og godkendelse af årsregnskab
4. Indkomne forslag
5. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent (Fastsættelse af kontingent)
6. Valg ifølge vedtægterne.
7. Valg af delegerede til Landsmødet og regionens medlemsmøder
8. Eventuelt
14
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Vedtægter for SF-Helsingør
Ethvert medlem, der har betalt kontingent for det nærmest foregående kvartal, har stemmeret på generalforsamlingen. Nyindmeldte skal have betalt første kontingent.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes normalt ved simpelt stemme¬flertal af de
fremmødte.
Skriftlig afstemning skal afholdes såfremt et medlem ønsker det. Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 stemmers flertal.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være besty¬relsen i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen. Kopi at indkomne forslag skal sendes til medlemmerne mindst 8 dage før generalforsamlingen.

§ 4.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen og skal afholdes senest 21 dage
efter, at mindst 1/5 af medlemmerne eller 1/3 af bestyrelsen har fremsendt anmod¬ning
herom. Denne anmodning skal blandt andet omfatte forslag til dags¬orden. Disse dagsordenspunkter skal behandles. Ekstraordinær general¬forsamling indkaldes med mindst 14
dages varsel.

§ 5.

Mellem generalforsamlingerne er bestyrelsen partiforeningens øverste myndighed og ansvarlig for foreningens daglige drift.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer valgt af generalforsamlingen for SF-Helsingør og efter
hver ordinær generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med næstformand og sekretær.
SFU Helsingør tilforordnes en plads i bestyrelsen.
Generalforsamlingen for SF-Helsingør vælger:
På lige årstal: Formand og 3 bestyrelsesmedlemmer.
På ulige årstal: Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer samt to revisorer og
to revisorrepræsentanter.
Generalforsamlingen vælger hvert år to suppleanter til bestyrelsen samt et bladudvalg bestående af tre medlemmer. Formanden er født medlem.
Bestyrelsesmøderne, der er åbne for foreningens medlemmer, tilstræbes afholdt mindst én
gang om måneden og bekendtgøres skriftligt blandt medlemmerne. På bestyrelsesmøderne har alle medlemmer taleret, men kun bestyrelsen stemmeret.
StaFetten nr. 1/2016

15

Vedtægter for SF-Helsingør
Bestyrelsesmøderne kan desuden afholdes når formanden eller tre bestyrelsesmedlemmer
begærer det. Når dette har været tilfældet skal trufne beslutninger forelægges medlemmerne ved det følgende ordinært indkaldte åbne bestyrelsesmøde.
Formanden og kassereren tegner partiforeningen i økonomiske anliggender.
Regnskabsåret omfatter kalenderåret.

§ 6.

Opstilling/indstilling af kandidater til folketingsvalg, til regionsrådet og kommunal¬valg samt
evt. ændring af opstillingsliste sker på et dertil indkaldt medlemsmøde.
Valg eller indstilling til andre tillidsposter sker på et dertil indkaldt medlemsmøde.
Ved opstilling af kandidater og indstilling til tillidsposter, skal så vidt muligt sikres mangfoldighed/repræsentation hvad angår køn, alder, etnicitet og sociale baggrund, f.eks. gennem
målrettet rekruttering.
Derudover kan medlemsmødet benyttes til politiske debatter, afgørelse af partiforeningens
politiske holdninger samt organisering og gennemførelse af politiske aktioner. Der oprettes
interessegrupper og udvalg i det omfang, der er behov og mulighed for det.

§ 7.

Stk.1. Partiforeningens kommunalpolitik fastlægges af partiforeningens kompetente
organer.Valggrundlag til kommunal-valget godkendes af medlemsmødet eller
generalforsamlingen. Principielle og vidtgående kommunalpolitiske spørgsmål skal
af byrådsmedlemmet/byrådsgruppen forelægges for bestyrelsen med henblik på
partiforeningens stillingtagen.
Stk. 2. Byrådsmedlemmet/byrådsgruppen er forpligtet til at arbejde for SF’s politik og
følge vedtagelser i partiforeningens organer (medlemsmøde/bestyrelse), at holde
bestyrelsen orienteret om sit/deres arbejde. Henstillinger fra partiforeningen bør øve
afgørende indflydelse på byrådsmedlemmers stilling.
Stk. 3. Er der flere SF-medlemmer i kommunalbestyrelsen forventes det, at de stemmer
sammen i større og mere principielle politiske sager, herunder ved stillingtagen til det
kommunale budget.
Et kommunalbestyrelsesmedlem, der undtagelsesvis ikke kan stemme sammen med den
øvrige gruppe eller ikke kan følge en beslutning i partiforeningen, skal inden afstemningen
tilkendegive dette over for såvel gruppen som partiorganisationen. Det pågældende medlem skal på anmodning give en redegørelse til partiorganisationen om sit standpunkt.
16
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Vedtægter for SF-Helsingør
Et medlem, der undtagelsesvis udtaler et særstandpunkt til pressen, skal udtrykkeligt og
loyalt anføre, at det er den pågældendes eget standpunkt og ikke partiets.

§ 8.

Partiforeningen kan kun opløses på en generalforsamling med 3/4 flertal af de fremmødte.
Såfremt partiforeningen opløses overgår midlerne til Socialistisk Folkeparti.

§ 9.

Suppleanter til bestyrelsen har i den rækkefølge de er valgt, stemmeret i tilfælde af bestyrelsesmedlemmernes fravær.

§ 10.

Ændring af disse vedtægter kan kun ske på en generalforsamling.

Godkendt på generalforsamling 9. marts 2014.
(Erstatter Love for SF Helsingør, vedtaget på generalforsamling 10. april 1978,
rettet på generalforsamling 27. januar 2002.)
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Bertel Johansen

Hvilke asylstramninger ?
Redaktionelle illustrationer.

Statsradiofonien og de private medier
påstår uafladeligt at der sker ”stramninger”
af den danske asylpolitik, og i venstrefløjsretorikken omtales det som ”højrefløjens
stramninger.” Faktisk får man det indtryk,
at asylretten for forfulgte fra udlandet skulle
være blevet næsten umulig at opfylde.

SKIBET VAR LADET MED HÅB er historien
om det berømte Røde Kors-malede skib,
der blev sendt af sted på trods af politikernes modvilje, men senere blev et symbol på
dansk medmenneskelighed og på Danmarks udenrigspolitik under den kolde krig.

Men sådan forholdet det sig ikke. Der er
derfor god mening i, at hverken SF eller
vennerne Inuit Ataqatigiit i Grønland eller
Tjóðveldi på Færø er medunderskriver af
den politiske erklæring fra Nordic Green
Left Alliance (NGLA) der opfordrer til særlige
”nordiske” løsninger med minimumsstandarder på flygtningeområdet, men i stedet
henviser til EU som ramme for arbejdet.
Asylretten er fastlagt i FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder og Konventionen om Flygtninges Retsstilling fra 1951,
og i Danmark gives der efter ansøgning asyl
til personer, der er omfattet heraf. Konventionen afgrænser asylretten til velbegrundet
frygt for forfølgelse pga. race, religion,
18

nationalitet, tilhørsforhold til en særlig social
gruppe eller pga. politiske anskuelser.
Ethvert land har ret til at styre indvandring
ud over asylretten, og i DK har vi qua vores
europæiske tilhørsforhold valgt at give principiel fri gensidig bevægelighed og ophold
for EU-borgere, til fælles gavn og berigelse,
men for at bevare velfærdssamfundet med
sine relativt store indkomstoverførelser
og fælles sociale sikkerhed, har denne
forhåndsret har aldrig gjaldt andre end
EU-borgere.
Dagens flygtningebillede udviser en stadig
voldsommere strøm af personer fra specielt
islamisk Nordafrika og Mellemøsten, og
StaFetten nr. 1/2016

nogle af dem kommer uden tvivl på grund
af velbegrundet frygt for forfølgelse pga.
race, religion, nationalitet, tilhørsforhold til
en særlig social gruppe eller pga. politiske
anskuelser, og har derfor krav på asyl – og
det får de, nu som før.
Men i strømmen af mennesker er der også
et stadig større kontingent med en mere
tvivlsom baggrund. Da det af mange grunde
kan være vanskeligt at skaffe sig overblik
over forholdene på de enkelte lokaliteter i de

StaFetten nr. 1/2016

islamiske uroområder, kan det være
svært af afgøre asylretten i de enkelte
tilfælde, specielt for alle de der kommer uden at fremvise pålidelig legitimation, herunder uledsagede børn af
ubestemmelig alder. Så står DK med
et uløseligt problem, da de så frem de
IKKE har ret til asyl, alligevel er umulige at udvise/sende hjem, da dette
hjemsted ikke kendes. Så bliver de
her, og da vi principielt ikke opretholder evige flygtningelejre, vil de over tid
glide ud i samfundet, og opnår ret til
”kæde-familiesammenføring.”
Der er ikke længere nogle ”hvide pletter” på
landkortet man kan landsforvise folk til, og
dertil kommer, at flere islamiske lande nægter at modtage egne borgere der er udvist
herfra, så på en eller anden måde må et
retssamfund beskytte sig imod ”gate-crashing” af velfærdssamfundet. Men det har intet med ”asylstramninger” at gøre. Asylretten
er fortsat fuldgyldig og uantastet. ■
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SF Helsingør

Formand
Thorfinn Branderup Johansen
Montebello Alle 12B, 3000 Helsingør
Tlf. 2532 6713
thorfinn@thegreenhouse.dk
Næstformand og Webmaster
Anders Wilsbech
Nøddestien 2, 3070 Snekkersten
aw@privatmail.dk
Sekretær og medlemsansvarlig
Birgitte Ljungreen Rasmussen
Snerlevej 55, 3000 Helsingør
biras@stofanet.dk
Kasserer
Steen Olesen
Bakkegårdsvej 16, 3060 Espergærde
solsteen@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
Ove Kyhn
Stengade 58, 3000 Helsingør
ovekyhn@sol.dk
Bestyrelsesmedlem
Dan Højris Pedersen
Mølledalen 9, 3140 Ålsgårde
dpe37@helsingor.dk
Bestyrelsesmedlem
Lisbeth Rex
Sjølundsparken 42, 3150 Hellebæk
lisbethrex@hotmail.com

Bestyrelsesmøder 2016
Onsdag
3. Februar
Generalforsamling 28. februar.

Den nye bestyrelse vil lægge kalender for
kommende bestyrelsesmøder.

>

Bestyrelsmøderne er åbne
for alle medlemmer.

>

Alle bestyrelsesmøder starter
klokken 19.00 på 3F,
Rønnebær Alle 106, 3000 Helsingør.

Baggrundsgruppemøder
Torsdag 21. januar		
Torsdag 18. februar
Torsdag 14. marts
Torsdag 14. april
Torsdag 18. maj

Møderne holdes hjemme hos
Bente Borg Donkin kl 19:00
Følg med på SF-kalenderen på
www.sfhelsingor.dk/kalender
På hjemmesiden kan du læse om
alle de andre SF aktiviteter.

SF byrådsmedlem
Bente Borg Donkin
Læssøevej 5, 3000 Helsingør.
bente@donkin.dk

StaFetten
Redaktør: Anders Wilsbech, aw@privatmail.dk
Redaktionssekretær: Kirsten Olesen, ansats2@gmail.com

www.sfhelsingor.dk

