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Beretning - Anders Wilsbech, Formand

2016 - et godt SF år
Bestyrelsens årsberetning er et kort
resume af året der er
gået. Overordnet set
har det for SF-Helsingør været et stabiliserende godt år,
hvor vi har fundet et
godt udgangspunkt
for det fremadrettede
SF- fællesarbejde.
Da den nye bestyrelse havde konstitueret
sig, sat procedure for bestyrelsesarbejdet,
har vi fået løst mange af de faste opgaver
og arrangementer, som året bringer.

1. maj og Grundlovsdag

1. maj afholdt vi sammen med Enhedslisten. Dagen kom til at fungere, men vi må
indrømme, at det var på Enhedslistens
præmisser. Bente holdt en 1. maj tale, som
blev vel modtaget at begge partier.
Grundlovsdagen lå i år på en søndag. Sædvanligvis sørgede SF for høj sol og gode
talere, som var Holger K. Nielsen, Christian
Donatzky, Det Radikale Venstre, Hans Nissen, 3F-Helsingør og Bente Borg Donkin. Vi
blev ikke så mange som tidligere trods de
gode talere, men måske var årsagen den,
at det var den første gode sommerdag.

Bestyrelsen 2016

Bestyrelsen startede med at få ryddet op i
medlemslisten og dennes restancer. Er du
SF’er eller ikke? Det resulterede i, at vi sagde farvel til nogle medlemmer. Vi fik derved
lagt et fundament for vores arbejde for at få
nye SF-medlemmer. I dag er vi blevet flere
nye medlemmer, og nogle, der er overflyttet
fra andre partiforeninger. Rigtig velkommen
til dem, og vi kan ikke blive for mange.
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Vi må også glæde os over, at der er kommet nye SFU’ere, og det er dejligt. Vi har
planer om at få aktiveret de nye SFU’ere,
da de gerne skulle kunne køre selvstændigt
med hjælp fra SF, hvis de ønsker dette.
I en del af perioden har 2 bestyrelsesmedlemmer haft orlov. Dette har selvfølgelig
præget bestyrelsesmøderne, da disse er
aktive debatører/meninger, når SF politik
diskuteres.

Baggrundsgruppemøder

Disse møder var og er datosat relateret til
kommunens Økonomiudvalgs dagsordner.
Dejligt, at det kører på skinner. Husk - alle
er velkommen.

StaFetten

Medlemsbladet er udkommet i de planlagte
4 numre. Redaktionen har dog i året løb
savnet nogle flere indlæg fra medlemmer.
Ris og ros f.eks, eller …det kan ikke være
rigtigt ?, eller hvorfor ikke…?

Budgetforhandlingerne

Udgangspunktet for budgetforhandlingerne
blev diskuteret, inden Bente deltog i dem.
De foregik over en weekend. Forhandlingerne ændrer sig lynhurtigt, men med kun
ét mandat fik SF dog sat nogle aftryk, og
derved også medbestemmelse fremover.
Til næste år vil vi prøve at have en budgetgruppe bag, så Bente ikke står alene i
nattetimerne.

Mød op på generalforsamlingen
den 19. marts.
Som formand vil jeg sige tak for den opbakning og støtte, der har været til det daglige
arbejde. ■ Anders Wilsbech, formand
StaFetten nr. 1/2017
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Dagsorden:	
  
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg	
  af	
  dirigent	
  og	
  referent	
  
Bestyrelsens	
  og	
  byrådsgruppens	
  beretning.	
  
Fremlæggelse	
  og	
  godkendelse	
  af	
  årsregnskab.	
  
Indkomne	
  forslag.	
  Indsendes	
  14	
  dage	
  før	
  generalforsamlingen	
  til	
  formanden.	
  
Godkendelse	
  af	
  budget	
  og	
  fastlæggelse	
  af	
  kontingent.	
  
Valg	
  ifølge	
  vedtægterne:	
  
• Til	
  bestyrelsen	
  skal	
  vælges	
  2	
  bestyrelsesmedlemmer.	
  
Nuværende	
  medlemmer:	
  Jannik	
  og	
  Ove	
  er	
  på	
  valg.	
  
• 2	
  suppleanter	
  til	
  bestyrelsen	
  (ubesat	
  i	
  2016)	
  
• Kasserer	
  samt	
  to	
  revisorsuppleanter.	
  
Nuværende	
  kasserer:	
  Steen	
  
Nuværende	
  revisorsuppleanter:	
  Ove	
  og	
  Thorfinn	
  
• Bladudvalg:	
  2	
  personer.	
  Kirsten	
  og	
  Steen	
  nuværende	
  medlemmer	
  	
  
Formanden	
  er	
  født	
  blad	
  udvalgsmedlem.	
  
	
  
7. Opstilling	
  af	
  kandidater	
  til	
  Kommunevalget	
  21.	
  november	
  2017.	
  
Orienterende	
  medlemsmøde	
  indkaldt/afholdt	
  15.	
  februar	
  2017.	
  
•	
  Kort	
  præsentation	
  af	
  kandidater.	
  
	
  
-‐	
  SF-‐Kandidater	
  kæmper	
  i	
  fællesskab.	
  	
  
8. Valg	
  af	
  delegerede	
  til	
  Landsmødet.	
  2	
  personer	
  +	
  1	
  suppleant.	
  
9. Valg	
  til	
  Storkredsen	
  Nordsjælland.	
  1	
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  +	
  1	
  suppleant.	
  (4	
  møder	
  om	
  året)	
  
10. Eventuelt.	
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1.	
  Indkaldelse	
  24.	
  januar	
  2017	
  
Lokalitet	
  ændret	
  16.	
  februar	
  
SF-‐Helsingør,	
  Bestyrelsen	
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Beretning - Bente Borg Donkin

Byrådet
■ Beretning - centrale begivenheder
og indsatser.

på bygning af Helsingør byskole afventede Benediktes Kiærs tilbagevending.

Samarbejdet i byrådet er i det 3. år i valgperioden tydeligvis påvirket af bedre arbejdsro til
konstruktivt samarbejde. Det kan mærkes at der
er større personligt kendskab til hinanden og at
der ikke lige er en ny valgkamp om hjørnet.
Men træerne vokser ikke ind i himlen.

Budgetforhandlingerne der rigtigt gik igang
i april, var tumultariske. Regeringens krav om 1%
i det ny opfundne omprioriterings bidrag, hvor
alle kommuner fik mindre udbetalt i bloktilskud,
hvorefter Regeringen selektivt kunne vælge at
tilbagebetale % dele til udvalgte områder, enten i
regionsregi eller tilbage til særlige områder
i kommunerne.

På årets første byrådsmøde stemte SF ( som
det eneste parti) imod vikarindsættelsen af Ib
Kirkegård (DF) som borgmester.
Vikarperioden var dog rimeligt stilfærdig. De
større beslutninger omkring placering af nyt
sundhedscenter, enighed om placering af nyt
stadium, stillingtagen til ansvarsplacering af tab

Den 1% besparelse skal se i lyset af, at alle
centre er udfordret af den øvrige 1% lokale
besparelse og krav om forslag om effektiviseringer for yderligere 1%. Alle medarbejdere blev
involveret, alle områder mærkede utrygheden
omkring deres arbejdsområde. Heldigvis trak
regeringen sit krav tilbage i sidste øjeblik. Men
flere af de borgerlige partier havde set potentialer
for yderligere økonomisk råderum og drømte om
afgiftsnedsættelser, lavere skat og slankning af
kommunale opgaver.
SF sagde klart fra til afgiftsnedsættelser og skattelettelser. SF forslog en ekstra skat svarende til
50 kr. pr. borger.
Heldigvis kunne de borgerlige partier ikke skabe
enighed og budgetforliget endte med underskrifter fra 6 partier, 22 byrådsmedlemmer ud af 25.
SF var med.
SF fik medansvar for et socialt balancerede
budget som sikrede kernevelfærd for børn, unge
og socialt udsatte. Et særligt SF sejr blev gratis
psykologhjælp til unge.
Senere på året var SF med i en aftale omkring
placering af lokalt sundhedshus. SF holdt fast i
ønsket om en anden placering end på det gamle
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hospital. Der blev enighed om en placering
tæt ved Prøvestenscentret i et nybyggeri med
plads til Rehabiliteringscentret og 70 aflastende
sengepladser.

■ Beretning Økonomiudvalg (ØK)
Alle partier er repræsenteret i ØK, så debatlysten
er stor inden sagerne går videre til beslutning til
byrådsmødet.
Personaleforhold ligger under ØK, og beslutning om at sikre et fokus på at få nedbragt det
kommunale sygefravær, støtter vi i SF. Men SF
er imod øget lokalt bureaukrati og individuel
mistænkeliggørelse af sygemeldte medarbejdere.
Så derfor endte SF med at stemme imod det
fremlagte trivselsforslag.
I tidligere SF forslag som blev vedtaget - Borgerrådgiveren - giver årligt sin beretning. 266 henvendelser. Men væsentligt fokus på borgernes
møde med systemet. SF stillede og fik besluttet
et forslag imod finansierings- og udbudsaftaler
med firmaer, enkeltpersoner og organisationer,
som spekulerede i skatteunddragelse. En stor
sejr, der havde stor modstand mod sig. Sammen
med V, R, S, Ø og L blev et forslag mod aktiekøb
i olie, kul og gas vedtaget.
Ejendomssalg og køb er ligeledes under ØK. SF
støttede det lokale krisecenters ønske om udvi-
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delse og mulighed for køb af ejendommen.
SF repræsenterede ØK i ansættelsesudvalget til
ny havnechef. SF fokuserede på krav til udvikling
af statshavnen i sammenhæng med byen og
mulighed for træ- og museumsskibe i havnen.
Og ikke mindst sikring af en demokratisk ledelse
af lystbådehavn for alle borgere.

■ Beretning Socialudvalg
Socialudvalget består af 7 politikere, og er et
holdningspræget udvalg, hvor mange beslutninger træffes i (næsten) enighed. Vi har gennem
året truffet beslutning om: Nyt plejehjemsbyggeri
i samarbejde med OK fonden, fortsættelse af
tilbud om klippekortsordningen til fri valg af hjælp
til ældre, oprettelse af pårørenderåd til bosteder
selvom det ikke er lovpligtigt, fastsættelse af et
rådighedsbeløb til unge og voksne på vores
bosteder, evaluering af natherberg, etablering
af nye skæve boliger til vores udsatte, ansættelse af Peer støttemedarbejdere i psykiatrien,
planlægning af forslag til organisering af det
nære sundhedsvæsen, brug af magtanvendelse
i ældreplejen. Alt sammen i dialog med ældrerådet. Af særlige SF aftryk skal nævnes sikring af
rådighedsbeløb til unge i botilbud, natherberg,
fastholdelse af klippekortordningen. Sikring af
særlig støtte til hjemløse i deres møde med
borgerservice.
■ Bente Borg Donkin
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Beretning - Bertel Johansen

Helsingør Børneasyl
Jeg er bestyrelsesmedlem af Helsingør Børneasyl, en post jeg har haft siden 1982, dels som
forældrevalgt og dels som udpeget af Byrådet.
Børnehaven er oprettet i 1835 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 med 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://
www.asylet.helsingor.dk/ og som landets ældste
børnehave, beliggende i samme ejendom bygget
til formålet i 1838, er børnehaven optaget på
Helsingør Kommunes kulturkanon som unik. Nu
i 2017 er Børneasylet endvidere optaget i det
Helsingør-leksikon som på internettet drives af
Erik Stubtoft.
Børnehaven har i mange år manglet plads
indendørs, og sidste år havde Fonden samlet
midler til at betale for et indvendigt trappeforløb
til 1. salen, på en sådan måde, at trappen kan
indgå i aktivitets arelaet. Arkitektoverslaget var
kr. 450.000, men i det gamle og delvis fredede
hus måtte der korrigeres i udførelses forløbet, og
slutregningen blev på kr. 872.0019,-.
Det er mange penge pr. m2, men resultatet er
nu, det hus borgerne i 1835 samlede ind til at
få bygget til børnene, nu i 2017 er taget i brug
på begge etager udelukkende til dette formål
under opfyldelse af alle nugældende regler for
trappesikkerhed, personalemiljø og administrationsområde. Så de fysiske rammer for Helsingør
Børneasyl er nu helt på plads til at honorere hvad
6

fremtiden måtte bringe. Og det hele er betalt af
private midler og uden huslejeforhøjelse i den
kommunale driftsoverenskomst.
Nu for 2017 er der igen-igen, ændret i de kommunale bevillingsregler, men denne gang er det
vanskeligt at vurdere betydningen for Børneasylet. Men det er og bliver en politisk-administrativ
uvane med de hyppige ændringer i principperne
for institutionernes økonomiske grundlag. En ting
er, at man politisk finder det nødvendigt at måtte
korrigere på udgifterne til et kommunalt område,
det er et givent rammevilkår for os, men det er
ikke acceptabelt og helt unødvendigt at administrationen til stadighed skifter principper og
tiltager sig stadig mere magt over den variable
del af driftsbudgettet.
Det variable driftsbudget er jo netop det der kan
adskille institutionerne og som ved lokale initiativer kan generere kvalitet. Men når den kommunale styrelse overtager pengene og opgaven til
f.eks. legepladsvedligehold for at beskæftige
kommunalt ansatte, frarøves institutionerne jo
muligheden for at inddrage forældrene i opgaven, og derved få mere for kronerne og opbygge
forældrekontakterne og forældre medindflydelsen.
De nye økonomiske principper indebærer også,
at tilskuddet justeres op/ned med kr. 19.000,på års bevillingen pr. barn. Principielt en rimelig
sammenhæng, men da børnetallet tælles på
året forud for bevillingen til næste kalenderår,
og de kommunale overenskomster indebærer
op til 6 til 7 måneders opsigelse, er det at stille
institutionsledelsen i en ret umulig situation, når
der samtidig er stillet krav om, at overskud der
må overføres kun må være max. 3 %.
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Og for at gøre labyrinten komplet, er der i
bevillingssystemet indført et såkaldt ”socioøkonomisk” tilskud helt udenfor institutionsledelsernes kontrol og indflydelse. Det går ud
på, at embedsværket bag lukkede døre gennemgår hvert enkelte barns socioøkonomiske
forhold, og såfremt barnet slår ud på 3 ud af
en 5 eller 6 forhold, tælles det med som et
problembarn der øger bevillingen til den institution hvor barnet er indskrevet. Men hverken
forældre eller institution kender til identiteten,
så de ekstra tilskuds midler er dels umulige
at anvende øremærket og dels umulige at
budgettere med og ansætte ud fra.
Det er rent Kafkas, og må være udtænkt i en meget sen nattetime som et
særlig ondartet embedstræk overfor
borgerne og deres institutioner.
I de løbende drøftelser med
B&U-forvaltningen af Børneasylets
rolle i institutionsbilledet i Helsingør,
har vi efter meget lange drøftelser
fået udvidet åbningstiden til 07.30
– 16.00. Men ved samme lejlighed
forlangte kommunen desværre
børnetallet skrevet ned fra 23 til 20
uden at det står ganske klart hvorfor Børneasylet ikke må anvende sit
potentiale der er en del større.
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 kun
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, bortset fra,
at management sproget har erobret teksterne
i form af læreplaner, værdigrundlag, politikker
for dit og dat og indskolingsprogrammer, og
StaFetten nr. 1/2017

så blev der indført kommunal forældrebetaling
i 1977. Men allerede i 1835, længe inden de
politiske partier blev opfundet, havde man
altså det gode formål helt på plads, og sådan
er det stadigvæk.
■ Bertel Johansen
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Beretning - Jannik Augsburg

Beretning fra DSI Anchersholm
og DSI Gyldenholm
DSI Anchersholm er et bo tilbud under Helsingør
Kommune for voksne med særlige behov, som i
et vist omfang kan klare sig selv i egen bolig med
støtte i deres Fælleshus, hvor der for eksempel
spises fælles aftensmad. DSI Gyldenholm er
ligeledes et bo tilbud under Helsingør Kommune,
dog målrettet for voksne med særlige behov af
en sådan karakter, at de har behov for døgnstøtte.

holdelse og fornyelse.
I 2016 har vi især arbejdet med tydeliggørelse
af posterne og posteringer i vores budgetter og
regnskaber, tilretning af aftaler med eksterne
leverandører til vores grønne områder, pedel
arbejde og vintervedligeholdelse, præcisering af
hvor vores skel går samt opstart af etablering af
langsigtet vedligeholdelsesplan. Arbejdet i bestyrelsen foregår i fuld fordragelighed.

De 2 bo tilbud har til huse i bygninger ejet af 2
selvejende institutioner (boligforening). Jeg er
af Helsingør Kommune udpeget til at sidde i
bestyrelsen for de selvejende institutioner. Min
udpegning følger den kommunale valgperiode til
byrådet.

Via min udpegning er jeg formand for Fællesbestyrelsen for de 2 DSI’ere samt formand for
Ejerforeningen Anna Anchers Vej 23-43, idet
Helsingør Kommune også ejer af en del af
bygningerne. Der er et meget godt samarbejde
med vores eksterne administrator (Advodan
Ejendomsservice) samt ligeledes et meget godt
samarbejde med CFJOO (Center for job og
oplevelse), der passer vores grønne områder og
foretager pedel arbejde for os.

Min opgave er, at være med til at sikre og varetage gode fysiske boligforhold for borgere med
særlige behov. Sørge for at bygninger er i god
stand og at huslejen bliver, som den skal være,
så der samtidig er til aktuel og fremtidig vedlige-
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■ Jannik Augsburg
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STYRK VORES
VELFÆRD
De borgerlige siger, at vi ikke har råd til at investere i velfærd.
Selvfølgelig har vi det. Vi har faktiske slet ikke råd til at lade være.
Der er ingen grund til at gøre de rige rigere. Eller de fattige fattigere. Vi
skal bekæmpe den stigende ulighed og ikke give de
rige særbehandling.
Et rigt samfund tager sig af miljøet, løfter
de svageste, skaber rammerne om det gode
børneliv, sikrer værdig ældrepleje og har
gode uddannelser. Det betaler sig  både
menneskeligt og økonomisk.

*Alm. SMStakst. Afsender: SF.
For at stoppe leverancen send
StaFetten nr. 1/2017
“SF ulighed stop” til 1231
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Regnskab 2016

Regnskab
udsendt til medlemmer
via den trykte
StaFetten 01-2017

10

StaFetten nr. 1/2017

Regnskab 2016

Regnskab
udsendt til medlemmer
via den trykte
StaFetten 01-2017

StaFetten nr. 1/2017

11

Mindeord - Birgit Nørgaard

Vibe Møller

Et kært medmenneske er ikke mere. Vibe Møller
er død. Viljen og lysten til at være i livet var bevaret næsten til det sidste trods svær sygdom.
Vibe sov ind tirsdag morgen. Hendes omtanke
for små og stores ve og vel holdt sig levende
hele tiden, selv i den allersidste besværlige tid.
Vibes fornemmelse for det menneske der trængte til et eller andet, måske kun et par venlige ord,
- var helt særlig. Det blev den ved med at være.
Hvert eneste menneske skal behandles respektfuldt og rimeligt, og - hvis ting kan gøres bedre,
har vi hver i sær et medansvar for det sker. Vibe
blev 67 år.
Barndommen foldede sig ud med far og mor
og storebror Peter på Odsvej og Mjølnersvej
tæt på skov og vand i Helsingør. Vibe blev tidligt
spejder. Begreber som hjælpsomhed, fælleskab
og samarbejde forblev Vibe trofast mod hele sit
liv. Kontakt til barndommens spejderkammerater blev bevaret, ligesom gode bekendte fra
ungdommens kvindegrupper fra 70’erne, tætte
kolleger fra jobbene, kammerater fra de politiske
12

Vibe i 70’erne, tid med kvindegrupper, fest
og ligestillingsdebat

sammenhænge (både SF’ere og politiske medog modspillere). Nævnes skal også venner og
kontakter fra grupper, Vibe havde været en del
af, - f.eks. Bofæller fra Bofælleskabet på Gl.
Strandvej i Espergærde, Strikketanterne, Casino
konerne, Spisetanter, - og mange flere. Vibes
netværk var stort og levende.
De første job som ung var indenfor det pædagogiske arbejde. Vibe var flittig og tog flere uddannelser, først som Teknisk tegner og senere som
skatterevisor, men uddannede sig faktisk hele
livet. Her indgik flere former for efteruddannelse,
også dem der var naturlige at tage i forbindelse
med de mange års lokal-politiske arbejde.
Vibe var kun 29 da hun som SF’s 1. suppleant
måtte hoppe ind i byrådet. Vibe var i Byrådet i
StaFetten nr. 1/2017

Helsingør i godt 24 år, heraf de 8 som 1. viceborgmester(1986-1993), og var fungerende
borgmester i en kort perionde under borgmester
Knud Axelsens sygdom. Der stod respekt om
vellidte Vibe Møller hele vejen rundt om bordet.
Her var et medlem af økonomiudvalget som
satte sig ind i hele det kommunale budget –
også i krogene, og som tilmed var i stand til at
formidle de økonomiske sammenhænge, så
man kunne følge med. Vibe Møller var en dygtig
gruppeformand for en pænt stor SF-gruppe og
baggrundsgruppe (1986 – 98) med mange meninger. Her var en lokal politiker der besad både
overblik og indsigt samt havde en særlig evne til
at argumentere for de gode og de langsigtede
resultater.
Her skal nævnes nogle få af dem:
• Samlingsstedet BØLGEN i Ålsgårde, hvor
Ålsgårde borgerne helt fra 12 års alderen fik
valgret m.h.t. bedste placering,
• Biblioteket i Espergærde med ”Bogormen”
udenfor,
• Børnekultur centret i Toldkammeret
+ foreningslokaler
• Egegårdens liv i Espergærde,
• Hellebæk Fabrikkers renovering på forsvarlig
vis,
• Bevaring og byfornyelse i Helsingør by,
• Flere og gode børneinstitutionspladser
i 80 – 90’erne,
• Biblioteks filialer i lokalområderne, 9) Skoleudbygning i stedet for pavillon (Snekkersten),
• 10) Forebyggende initiativer – Sundhed/sundhedsplejen,
• Biogasanlæg og affalds sortering (det led
desværre en krank skæbne).
• Flere cyklestier/ Vi cykler på arbejde kampagne.
Vibe var selv glad cyklist og tilbagelagde ofte
30-40 km dagligt til og fra arbejde og møder.
Med til de lysere sider i det politiske arbejde
hørte bl.a. Helsingør kommunes venskabs by
samarbejde, som gav mange nordiske kontakter
og besøg, hvor ægtefæller var med. Vibe og
Helge blev gift på en af disse ture på et smukt
grønlandsk højdedrag af borgmester Knud
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Vibe Møller, I Byråd i 24 år og heraf
1. viceborgmester i 8 år,

Axelsen. Dog måtte ceremonien gentages lovformeligt efter hjemkomsten, da Knud Axelsens
ikke havde giftefoged rettigheder på Grønland.
Det nordiske samarbejde satte Vibe og Helge
stor pris på.
Vibes store flid og grundighed kostede på nattesøvn og helbred. Omlægninger og flytninger
rundt på Jobbet i Told og Skat, samt de stigende
mængder skattesager pr. medarbejder kostede. Job man skulle klare som god kollega, ved
siden af opgaverne som politiker, som medlem
af økonomiudvalg og meget mere. Det sled! Der
var tale om en arbejdsbyrde kun få kunne klare,
men Vibe både ville og kunne et langt stykke ad
vejen.
En svær diabetes stødte til og tærede også på
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Vibe argumenterer i byrådet
(ca. år 2002)

kræfterne. Vibe stoppede som kommunalbestyrelses medlem i år 2003. Herefter blev der
mere tid til foreningsarbejde for bl.a. Diabetes
foreningen, for Handicapområdet m.fl. samt tid
til at glæde sig til rollen som bedstemor. Vibe og
Helges datter og svigersøn har 2 kære småpiger.
Vibes helbred og sundhed har haft det svært de
sidste år. Viljestyrken og udholdenhed har været
sat på alvorlige prøver på det seneste. Vibe
fik i en periode sidst på året 2016 og henover
nytår mulighed for at være hjemme – takket
være Helsingør kommunes Akut-Team, som har
været en helt utrolig fin og nænsom støtte i et
par måneder! Kæmpe Stor TAK for denne hjælp!
Til Poppelgården, som har ydet omsorgsfuld
terminal pleje, skal der også lyde tak!
Vibe efterlader sig sin man Helge, datteren Gry
og svigersøn Isac og deres 2 småpiger, som gav
14

så megen glæde til deres bedstemor. For familien og for alle os andre, der var heldige at kende
Vibe, er det med stor sorg og savn at skulle
sige farvel. Samtidig er det med stor taknemmelighed, at jeg personligt vil sende tanker til
vores kloge, viljestærke, bestemte og dog milde,
altfavnende Vibe Møller. Hun gav så meget til så
mange!
Det er helt umuligt med få ord at beskrive den
store betydning, Vibe’s virke har haft for mennesker i og udenfor kommunen. Og for sine nære
og kære. Vi er mange, der vil savne hende og tit
tænke på hende og på gode samtaler vi havde.
Tak fordi vi mødtes i SF for 33 år siden!
Ære være Vibe Møllers minde.
■ Birgit Nørgaard, 31. Jan 2017
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SFU - Helsingør

Hvor er SFU-Helsingør?
Kære SFU’ere

I er sikkert ikke klar over, at
I er mange, der er ”tilknyttet/medlem af partiforeningen SF-Helsingør.
Vi vil som en selvfølge støtte op omkring jeres
aktiviteter, etablering i Helsingør, som der er
klart behov for. I det velkomstbrev, I har fået
tilsendt, er der bl.a. givet link til SFU-Nordsjælland, formanden Lucas Antonio Madsen,
lucas.madsen@yahoo.dk, mobil 20 98 57 99
for også her igennem at få gang i SFU-Helsingør.

NB.

Mange ting at tage fat på, fx.

Helsingør vil bl.a. i fremtiden blive en mere og
mere aktraktiv sted at bo under sin erhvervs-,
studieuddannelse. Om uddannelsesstedet
ligger i København, Helsingør eller i Hillerød,
skal man have et sted at bo til husleje, der kan
betales. Skal unges boligforhold kun være til
dem, hvor det finansieres via forældrekøb?
Når værktøjet eller bøgerne er lagt for dagen,
skal der også være miljøer, hvor man kan mødes
og udfoldele sig på andre områder.

Mød op til generalforsamlingen
Gør det nemt for alle

Vi har medlemmer som vi ikke har
E-mail adresse på.
De får så ikke meddelser sendt via
www.sfhelsingor.dk
Send din nye kontaktdata på sf@ft.dk

BENYT VENLIGST
BETALINGSSERVICE

Velkommen til vores nye medlemmer
Sandra Aittala, Katrine Schiøler,
og Malte Aarenstrup
Kender du et “nyt medlem” så sørg for at vedkommende bliver indmeldt
på www.sfhelsingor.dk > Bliv Medlem <

Kontingentindbetaling via betalingsservice
Det vil lette vores kasserers administrative arbejde, så der ikke
skal udsendes rykkere for manglende kontingentindbetaling
Der ligger også det problem, at SF-Helsingør indbetaler til SF.DK, uanset om
vi får kontingent ind eller ej. Vi skal jo gerne have råd til at sende medlemmer
på kurser, landsmøder eller andre SF-aktiviteter.

TAK
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SF-Helsingør

Formand
Anders Wilsbech
Nøddestien 2, 3070 Snekkersten
Tlf. 2462 2880
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
Thomas Kristensen
Munkegårdsvej 65, 3490 Kvistgård
thkr80@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
Lisbeth Rex
Strandpromenaden 3C th, 3000 Helsingør
lisbethrex@hotmail.com
Webmaster
Anders Wilsbech
Nøddestien 2, 3070 Snekkersten
aw@privatmail.dk

Bestyrelsesmøder 2017, 1.halvår
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag

>

1. marts.
5. april
3. maj
7. Juni

Bestyrelsmøderne er åbne
for alle medlemmer.

>

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

Baggrundsgruppemøder, 1.halvår
Torsdag
16. februar
Torsdag
16. marts
Torsdag
6. april
Torsdag
18. maj
Torsdag
8. juni
Møderne tager udgangspunkt i dagsorden for
det kommende Økonomiudvalgsmøde.
Dagsorden kan hentes på:
https://polweb.helsingor.dk/SitePages/Startside.aspx
Følg med på SF-kalenderen på
www.sfhelsingor.dk/kalender
hvor aktiviteter løbende bliver opdateret

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