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Alle debatindlæg dækker kun
den enkeltes mening, og ikke
nødvendigvis SF-Helsingørs

Karoline Vind fra
Regionsrådet
kommer og fortæller
om SF-sundhedsarbejde.

Peter Westermann fra
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kommer og fortæller
om Psykiatrie- og
Miljøarbejdet.

Vi starter med
morgenbord
kl. 9:30 på
Rådhuset
www.sfhelsingor.dk

Siden sidst, formanden
Denne side er en
”beretning” fra bestyrelsens arbejde i
2019.
Gennem året har
vi afholdt nogle
medlemsmøder. Vi
har også afholdt
møder på en lokation ”Sommariva”,
for at vi i fællesskab
kunne danne os
en baggrund for hele den påbegyndte ”byudvikling”. Vi må være ærlige. Medfølger
der ikke fest og ballade er fremmødet ikke
storslået.
Efter generalforsamlingen i 2019 har vi haft
nogle udfordringer. Vi fik en ny kasserer, og
det medførte en langvarig procedure, som
kom totalt bag på os. Årsagen til denne
procedure var grundet alle hvidvasknings
sager. Det tog over et halvt år før kassereren kunne agere.
Oven på denne hæmsko, trådte to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant ud
af bestyrelsen af familiemæssige årsager
og fraflytning fra kommunen. Det har bl.a.
forårsaget at bestyrelsen har taget to beslutninger med ikke reglementeret bestyrelsesmandater – disse var der jo ikke. Før
beslutninger blev taget blev det meldt ud
til medlemmerne, ingen respons, så derfor
blev beslutningerne effektueret.

Generalforsamlingen 2020

Nu har vi generalforsamling, så her skal vi
have opdateret bestyrelsen så vi kan sende
vores arbejdstøj min. til vask hver måned.
På vores julefrokost-, medlemsmøde kom
Lise Müller med oplæg til et fremadrettet
lokale partiforeningsarbejde. Årsagen til
hendes landsturne, er det gode SF valg vi
fik ved folketings- og Regionsvalget 2019.
SF stemmefremgang til folketingsvalget
og Regionsrådet her i kommunen var på
ca. 121%. Det var flot og det skal vi bygge
videre på.
2020-21 bliver året og månederne hvor
SF-Helsingør skal ud og fortælle om vores
SF-politik. Vi skal også have opstillet nogle
byrådskandidater, hvor allerede 3 har sagt
at de ønsker at stille op.
Så tænk på det allerede nu. Kandidat
opstilling og procedure går vi i gang med
efter generalforsamlingen. Er du allerede
interesseret så kontakt formanden, for så
kan du sikkert blive koblet på et af SF.dk
uddannelsesforløb for kandidater der løber
over nogle weekender.
Kom til Generalforsamlingen og deltag i
SF-Helsingørs fremadrettede arbejde. Hør
også hvad vores to gæster har at fortælle.

En af beslutningerne var at udgive StaFetten Online, hvorved partiforeningen kan
spare næsten kr. 5000 om året. Bestyrelsen
ved godt at mange vil savne det fysiske
blad, men lad nu OnLine udgaven komme
på prøve. Vi har desværre 8-10 medlemmer som ikke har, eller ikke angivet deres
email-adresse.
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Ordinær	
  Generalforsamling	
  	
  
søndag	
  23.	
  februar	
  2020	
  
Starter	
  med	
  morgenbord	
  kl.	
  9:30	
  

Rådhuset,	
  Stengade	
  59,	
  3000	
  Helsingør	
  
	
  

Morgenbord	
  9:30	
  og	
  derefter	
  indlæg	
  fra:	
  
Karoline	
  Vind	
  og	
  Peter	
  Westermann	
  fra	
  Regionsrådet	
  	
  

	
  

Generalforsamlingen	
  planlagt	
  til	
  start	
  kl.	
  11:00	
  	
  
Dagsorden:	
  
1. Valg	
  af	
  dirigent	
  og	
  referent	
  
2. a.	
  Bestyrelsens	
  beretning.	
  	
  
b.	
  byrådsgruppens	
  beretning.	
  
3. Fremlæggelse	
  og	
  godkendelse	
  af	
  årsregnskab.	
  
4. Indkomne	
  forslag.	
  	
  
5. Godkendelse	
  af	
  budget	
  og	
  fastlæggelse	
  af	
  kontingent.	
  
6. Valg	
  ifølge	
  vedtægterne:	
  
• Til	
  bestyrelsen	
  skal	
  vælges	
  ny	
  formand	
  og	
  3	
  bestyrelsesmedlemmer.	
  
• 2	
  suppleanter	
  til	
  bestyrelsen.	
  
Nuværende:	
  Birgitte	
  Hasse	
  og	
  Gorm	
  Bramsnæs	
  
• Valg	
  af	
  to	
  revisorer	
  og	
  en	
  revisorsuppleant.	
  
Nuværende	
  Revisor:	
  Kirsten	
  Nørregaard	
  	
  
Nuværende	
  Revisorsuppleant	
  Bertel	
  Johansen	
  	
  
• Bladudvalg:	
  2	
  personer.	
  Formanden	
  er	
  født	
  bladudvalgsmedlem.	
  
Delegerede	
  til	
  Landsmødet.	
  Disse	
  er	
  valgt	
  grundet	
  tidsfrist	
  05/02-‐2020	
  
Pernille	
  Brahe	
  og	
  Bente	
  Borg	
  Donkin	
  
7. Valg	
  til	
  Storkredsen	
  Nordsjælland.	
  1	
  person	
  +	
  1	
  suppleant.	
  (4	
  møder	
  om	
  året)	
  
8. Eventuelt	
  
	
  
Dagsorden	
  og	
  regnskab	
  vil	
  foreligge	
  i	
  print	
  på	
  generalforsamlingen	
  
SF-‐Helsingør	
  –	
  bestyrelsen	
  	
  
7.	
  februar	
  2020	
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Beretning fra Byrådet 2019 - Bente Borg donkin
Økonomiudvalg (ØK)

tværpolitisk indflydelse på rammerne. Beslutningen stadfæstes i foråret 2020.

Politik for bosætningsog byudvikling har
været et gennemgående tema i udvalgsmøderne for ØK. SF har
haft som pejlemærke
at fastholde at udvikling af byen skal sikre
forskellighed i ejer- og
lejestatus. Variation
i lejlighedsstørelser og særligt på plads til
fællesarealer med grønne områder.

ØK er personaleudvalgt og arbejdet med
opfølgning af trivselsundersøgelse pågår.
SF har skabt opbakning til en øget gennemsigtighed i viden om personalets trivsel
i de enkelte centre og hvilke forebyggende
tiltag undersøgelsen peger på, for at sikre
et bedre og stabilt arbejdsmiljø. For eftertiden vil statistik omkring fratrædelsesaftaler,
personaleomsætning og konflikter omkring
psykisk arbejdsmiljø, jævnligt blive fulgt
op i udvalget, i stedet for kun på embedsmandsniveau.

SF støttede udviklingen af Værftshallerne og
bevaring af de gamle historiske bygninger,
hvor hal 14,16, 17 og 18 skal vedligeholdes
og i 2020, gerne i samarbejde med borgerne, skabes muligheder for aktive fælleskabs
værksteder.

Genåbning af budget 2019 og opbremsning
af budgetaftaler har haft stor bevågenhed.
SF gik imod, at der som konsekvens af et
stort regnskabsunderskud på både socialområdet og sundhedsområdet, blev ændret
på servicestandarter for personlig hygiejne
og rengøring. Besparelsen skulle findes
andet steds. SF mener at alle udvalg skulle
være ansvarlige for besparelserne.

Arbejdet med at igangsætte en revision af
planstrategien for de kommende fire år er
igangsat. SF har fokuseret på nye bosætningsmuligheder særligt for ældre, et grønt
og aktivt byliv og mulighed for aktiv livsførelse. Forslagene er i gennemskrivning og i
foråret 2020 vil det udsendes til høringsbehandling og besluttes derefter.
Ny byudvikling er under udvikling i det
gamle stadionområde og ØK har nedsat
et underudvalg for at sikre
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SF har arbejdet for at den øgede demografisk udvikling på ældreområdet også blev
afspejlet i normering af tildelte midler inden
for sundhed og socialområdet og ikke som
nu rammestyret.
Udvalget har fastsatte puljemidler, som
diverse events og store idrætsbegivenheder kan ansøge om. SF er positiv overfor
aktiviteter der involverer forskellige bydele
og støtter byens forretningsdrivende. SF har
afvist at støtte bl.a. filmansøgninger, hvor
muligheden for at brande byens navn og beliggenhed er i
højsædet. ■
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Beretning fra Byrådet 2019 - Bente Borg donkin
Havnebestyrelsen
– en bestyrelse under
økonomiudvalget
Bestyrelsen mødes 4 x årligt og arbejder
med forretningsvilkår for erhvervsdelen i havnen, lovgivning for danske havne, og sammenhæng mellem havn og Helsingør by.
Bestyrelsen er sammensat af økonomiudvalgets medlemmer og havnecheften, der
sammen med kommunaldirektøren deltager
i møderne.
Dagsordenpunkter der har forretningsbetydning, er kategoriseret som lukkede punkter.
Aftalen er, at beslutninger der har et økonomisk aspekt, åbnes efterfølgende når
beslutningerne er taget.
Et eksempel på dette er punkterne hvor behandling af ansøgning om forsøgsordning
om flistransport fra Kongekajen og evt.
kajudvidelse på området mod Trykkerdammen.
Flistransporten er relateret til transport af
træflis til forsyningsværket på Kongevejen.
SF har støttet dette indtil medio 2019.
Flistransporten fortsætter indtil medio 2020.
Så skal der tages beslutning om permanent
aftale. SF stillede forslag om at opsætte
en luftmålingsstation på Kongevejen for at
kunne vurderer effekter af den øgede lastbiltransport i vores byområde.
Kajudvidelsen har indebåret et undersøgen-

de arbejde hvor SF støttede udarbejdelse
af et kommisorium der undersøgte både
miljøkonsekvenser til lands og til vands og
en rentabilitetsanalyse.
Undersøgelsen viste at økonomien for en
krydstogtskib og udvidelse af erhverv på
havnen ikke var rentabelt og ville have uhensigtsmæssige miljømæssige konsekvenser
for Helsingørs luft og vand. SF stemte nej til
beslutningen.
Beslutningen om hvordan havnen skal
imødekomme kommende nedgang i færgetransport er udsat til 2020.
■

2020
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Beretning fra Byrådet 2019 - Bente Borg donkin
Omsorg & sundhedsudvalg
Byrådet besluttede i 2018 at sammenlægge
de enkelte hjemmeplejeenheder og samle
dem i Dagbladets hus i Helsingør. Bag beslutningen lå et ønske om større faglig sparring og bedre arbejdsmiljø for medarbejderne. Gennem året har nye problemstillinger
ved stordriften åbenbaret sig. Bla. store logistiske udfordringer, højt sygefravær, dårligt
arbejdsmiljø osv.
Udvalget har gennem året arbejdet med
at styrke rekruttering af nye medarbejdere,
fastholdelse af ansatte og mindske sygefravær. Gennem året har der været store
udfordringer for borgere der modtager hjælp
i hjemmet og flere ulykkelige sager med eksempler på svigt af kvaliteten i udført pleje.
SF har arbejdet for, at forsøge at samle faste
team om borgerne og øge selvtilrettelæggelsen af ydelser hos borgerne, så borgernes egne ønsker og behov kom tydeligere
frem. SF arbejder for At flere selvstændige
beslutninger sker hos frontpersonalet.
Udvalget har været udfordret på at vikarforbruget på området har givet store øko-
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nomiske udfordringer. Hvilket har medført
at der skulle findes besparelser på området
for at tilpasse aktivitetsniveau til budget for
året. Der ses massive opgaveglidninger fra
hospital ud til kommunen og en stigning i
behov for sygeplejeydelser for borgere med
komplekse lidelser.
SF har sagt nej til besparelser på områder
hvor personlig hygiejne og rengøring var
involveret.
Der arbejdes med øgede kreative metoder
til rekruttering og forsøg på at få oprettet
lokale uddannelser som sikrer et godt flow
af nyuddannede til lokalområdet.
Udvalget har ligeledes arbejdet med at
analysere magtanvendelse på ældre- og
socialområdet med den hensigt at have en
målsætning om at nedbringe dette. Ligeledes er der blevet analyseret på omgørelse
hos Ankestyrelsen for at lære af tidligere
afgørelser.
Udvalget deltog i en udbytterig studietur
til Skotland for at se på udbygning af
sammenhængende sundhedstilbud i det
kommunale system. Sammenhæng lige fra
indlæggelse på sygehus til etablering i nye
bolig eller tilbud om plejebolig. ■
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Beretning fra Byrådet 2019 - Bente Borg donkin
Udsatterådet
Året har været præget af fravær blandt
medlemmerne i udsatterådet. Legitimt fravær som gør gennemslagskraften i sårbar.
Beslutningen om nyt kommissorium der
sikre bredere og ad hoch deltagelse har i
perioder vist sin styrke, men fremmødet er
meget varieret fra gang til gang. Men det har
en positiv indvirkning at bredden i udvalget
er blevet større, og både psykiatrien og sent
udviklede sårbare er repræsenteret i rådet.
Boligpolitik og mulighederne for etablering
af skæve boligtilbud har været i højsædet.
Åbning af de 6 skæve boliger i relation til
pensionatet i Hornbæk, er en stor succes.
Men der er ønske om flere varierede betalbare boligtilbud.
Udsatterådet har givet høringsvar omkring

det nye sundhedshus og der er ønske fra
rådet om behandlingstilbud målrettet borgere med leverbetændelse. Ligeledes at vi
følger Københavns eksempel og screener
for tuberkulose.
Flere har eksempler på at de ikke føler sig
velkomne hos de praktiserende læger og
der er ønske om råd og vejledning om sårpleje i væresteder og herberg.
Midtvejs i året kæmpede flere medlemmer
for bevarelse af værestedet klubben som
var udnævnt i genåbning af budgetaftalen.
Etablering af muligheden med socialt frikort
og viden om hvordan Helsingør udmøntet
dette, har haft stor bevågenhed.
Udsatterådet deltager i årsmøder for det
landsdækkende råd for socialt udsatte.
Ligeledes er der tilbud til medlemmer af
rådet i at lære hvordan man bedst for indflydelse i frivilligt politisk arbejde. ■

SF - Solidarisk kontingenter
I SF betaler vi kontingent efter
indtægt, solidarisk. Kontingent
fastsættes af landsledelse.

C-medlem:
Årlig bruttoindtægt over kr. 250.000:
kr. 75,00 pr. måned.

A-medlem:
Årlig bruttoindtægt under kr. 175.000:
kr. 25,00 pr. måned.
B-medlem:
Årlig bruttoindtægt mellem kr. 175.000
- 250.000: kr. 50,00 pr. måned.

Byrådsmedlemmer betaler 10% af deres løn i partiskat. Som valg tilforordnede ect. betales også 10% i partiskat.
Tjek dit kontingent - TAK
Du kan altid ringe til formanden

Der er desværre medlemmer der ikke får betalt deres kontigent.
SF-Helsingør lægger midlertidig ud for denne kontingent restancerne.
Det er dyrt for partiforeningen.
Fremadrettet bliver vi nød til at ekskludere disse medlemmer
StaFetten nr. 1/2020
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Beretning - Helsingør Børneasyl anno 1835
Af: Bertel Johansen
Jeg repræsenterer
Byrådet i Helsingør
Børneasyls bestyrelse,
en post jeg haft siden
1982, først som forældrevalgt og siden som
udpeget af Byrådet på
foranledning af SF.

Børnehaven er oprettet i 1835 af borgere i
Helsingør, der selv byggede, betalte og drev
den til 1977, hvor der blev indgået kommunal driftsoverenskomst. Samtidig blev
de private midler og den pittoreske fredede
ejendom i Stengade sikret i en selvejende
fond med Børneasylet som formål. Som
kommunalt udpeget medlem af Børneasylets bestyrelse er jeg også medlem af
Fondsbestyrelsen.
Hele historien kan læses på Børneasylets
hjemmeside og i den bog Fonden har udgivet ved 175 års jubilæet. Som landets
ældste børnehave, beliggende i samme
ejendom bygget til formålet i 1838, er børnehaven optaget på Helsingør Kommunes
kulturkanon og i det Helsingør-leksikon som
på internettet drives af Erik Stubtoft.
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Ny leder

I sommeren 2019 valgte Asylets leder
igennem rigtigt mange år at skifte til et andet job, og bestyrelsen gik sammen med
forvaltningschefen i gang med en ansøgerrunde. Desværre kom processen til at tage
ret lang tid, hvorfor Asylet stod uden leder
i en periode. Situationen blev løst ved at
Asylet, på forslag fra forvaltningschefen, i
denne periode delte en leder med en anden
institution.
Ved den lejlighed fandt bestyrelsen behov
for, overfor forvaltningschefen, at præcisere,
at Helsingør Børneasyl IKKE kan acceptere
en permanent situation med delt ledelse,
på samme måde som skolerne har den såkaldte ”matrikelskoleledelse” der netop IKKE
fungerer, da lederen ikke er fuldtids tilstede.
I den forbindelse havde vi også lidt vanskeligheder med at få forståelse hos forvaltningschefen for, at de kommunale gennemsnitsnøgletal for børneinstitutioner IKKE er
retvisende for den økonomiske situation i
Asylet, idet Fonden på forskellig måde står
bag, uden at dette fremgår af de kommunale kontoudtog eller officielle budgetter.
Efter andet stillingsopslag løste situationen
sig dog, idet der var kvalificerede ansøgere,
og vi fik igen ansat en pædagog i stillingen
der er delt imellem ledelse og pædagogisk
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arbejde, og vedkommende leder er dermed
tilstede i den fulde arbejdstid.

Nye trusler

I efteråret viste der sig igen truende skyer
i horisonten, idet naboejendommen blev
annonceret til salg i dagspressen som
”projektejendom med udviklingspotientiale.
” Det lød ikke godt, idet meget væsentlige
dele af Asylets udenoms legeareal, bl.a. den
helt nyrenoverede del, er på lejet areal af
netop denne nabo, og med kort opsigelseskontrakt.
I Fonden har vi taget udfordringen op, og er
nær en permanent løsning, muliggjort ved
mange års påpasselighed med økonomien,
så fremtiden tegner faktisk bedre nu en
længe.

Kunstigt lavt børnetal

I henhold til driftsoverenskomsten er det
kommunen der fastsætter hvor mange børn
vi må have. Af uforståelige grunde har det
kommunale udvalg sat antallet kunstigt lavt
til 23, uagtet at Fonden har sørget for og
selv betalt for areal til flere både inde og
ude, endda arealer og forhold der af forældre og personale vurderes som i særklasse
gode og inspirerende for børn, ikke mindst
for børn med lidt særlige behov. I anledning
af regeringens målsætning om minimumsnormering kan sagen blive højaktuel for at
få tallene til at ”gå op,” og Asylet kan her få
brug for al den politiske velvilje der udtrykkes ved festlige lejligheder.
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Fortid og Nutid
Der var engang 110 børn i Asylet, det var
gratis, og om sommeren var der åbent fra
kl. 6 til 21 og om vinteren fra kl. 8 til 20. 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 managementsproget har erobret teksterne i form af læreplaner, værdigrundlag,
politikker for dit og dat og indskolingsprogrammer, og så blev der indført forældrebetaling i 1977. Men allerede i 1835, længe
før de politiske partier blev opfundet, havde
man altså det gode pædagogiske formål på
plads, og sådan er det stadigvæk. Så her
er en unik institution som det er lykkedes civilsamfundet at passet på i fællesskab i 185
år, og fortsat gør det. ■
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Redaktionen - Anders Wilsbech

Bevaringsværdige bygninger
Bliver det nu nemmere at nedrive dem?
Lundegade 4 fra bygget 1817
- nu væk for eftertiden
Offentligheden lukkes ude.
Et flertal i byrådet besluttede at delegere kompetencen for et §14 forbud ved nedrivning af
en bevaringsværdig bygning til By-, Plan og
Miljøudvalget. I beslutningsteksten bruges ordet forbud. Men det betyder at BPM beslutter
og har kompetencen til også at tillade nedrivning af en bevaringsværdige bygninger.
Udvalget består af få af byrådets politikere,
fordelt i forhold til antal mandater. Det skaber
et snæver, ”lukket” sagsbehandling i de vigtige §14 sager overfor borgerne, offentligheden. Borgerne kan ikke engang få adgang til
BPM-udvalgets møder.
En §14 sag vil normalt være i forbindelse
med, at en bygherre/investor ønsker at bygge
nyt, altså nedrive bevaringsværdige bygninger. Aldrig om at renovere eller restaurere
disse. Herved opstår der en interessekonflikt
med uheldige følger. Hvor ligger f.eks. hørringsfasen og klageretten i en beslutningssag,
hvis den ikke når offentligheden?
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Incitament for vedligeholdelse.

En god ide vil være at skabe incitament for,
at ejerne vedligeholder de bevaringsværdige bygninger. Fredede bygninger betaler i
dag ikke ejendomsskat, det frigøre midler til
vedligehold.
Lignede ordning kunne foreslås ved at
blive fritaget for ejendomsskat i en periode.
Fritagelse skal selvfølgelig sættes i forhold
til vedligeholds-, renoverings udgifterne. Der
skal indgå tilbagebetalingskrav, hvis ejendommen sælges indenfor en årerække.
Tidligere kunne ejere søge tilskud til renovering, f.eks. nyt stråtag eller vinduer. Det skal i
hvert fald ikke kunne betale sig at misligholde
de gamle bygninger, som spekulation.
Der skal også følges op med påbud om vedligeholdelse, og ikke mindst sanktioner når
det ikke sker. SF skal ikke være bange at gå i
front for beskyttelse af kulturarven. ■
Illustration, kilde
Historiske huse i Helsingør 1973
Nationalmuseet
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Regionsrådet
kommer og fortæller
om SF-sundhedsarbejde.

Peter Westermann fra
Regionsrådet
kommer og fortæller
om Psykiatrie- og
Miljøarbejdet.

Vi starter med
morgenbord
kl. 9:30 på
Rådhuset
www.sfhelsingor.dk

Base for
unge

Download

På hjemmesiden
vil StaFetten
fortsat ligge,
læses og Downloades.
Bestyelsen ved
godt at det at
læse større
teksmængder på
computeren ikke
er optimal.

HELSINGØR

Kontakt
Lucas Conrad
Lvsc@live.dk
M: 60476310
Du kan også kontakte
SF-formanden
Anders Wilsbech
aw@privatmail.dk
M: 24622880

Bestyrelsen har af budgetmæssige årsager
valgt at spare omkring ca. kr. 5000 årligt.
StaFetten vil at være til debat. Så meld ind
på generalforsamlingen.

Velkommen til vore nye medlemmer
Lars Wiinblad
HUSK AT OPLYSE JERES MAILADRESSE
Ellers mail til formanden, Anders Wilsbech, aw@privatmail.dk

HUSK - kontingentindbetaling via betalingsservice
SF’s partikontor på Christiansborg.

http://www.sfhelsingor.dk
StaFetten nr. 1/2020
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SF-Helsingør

Formand
Anders Wilsbech
Nøddestien 2, 3070 Snekkersten
Tlf. 2462 2880
aw@privatmail.dk
Næstformand og bestyrelsesmedlem

Peter Lauesen har desværre været nødt
til at trække sig af private årsager.
Kasserer
Gunvor Johansen
Nannasvej 18
3000 Helsingør
gujo0307@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
Ove Kyhn
ovekyhn@sol.dk
Bestyrelsesmedlem
Pernille Brahe
pernillebrahe@hotmail.dk
Bestyrelsesmedlem
Katrine Bertelsen
katrine@katrine.dk
Webmaster
Anders Wilsbech
Nøddestien 2, 3070 Snekkersten
aw@privatmail.dk
SF byrådsmedlem
Bente Borg Donkin
Læssøevej 5, 3000 Helsingør.
bente@donkin.dk

StaFetten
Redaktør: Anders Wilsbech, aw@privatmail.dk
Alle indlæg dækker kun den enkeltes mening,
og ikke nødvendigvis SF-Helsingørs.
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Bestyrelsesmøder 2020
Onsdag 4. marts
Onsdag 1. April
Onsdag 6. maj
Onsdag 10. juni + Baggrundsmøde
Alle bestyrelsesmøder starter klokken 19.00
i 3F’s lokaler på Rønnebær Alle 106

>

Møderne er åbne
for alle SF-medlemmer.

>

Baggrundsmøder 2020
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

>

18. marts
15. april
13. maj
10. juni + Bestyrelsesmøde

Gruppemøderne er åbne
for alle SF-medlemmer.

>

Møderne tager udgangspunkt i dagsorden for
det kommende Økonomiudvalgsmøde.
Vi starter kl. 19:00. Kom og deltag.
Møderne foregår hos Bente
VIGTIGT: Dagsorden kan hentes på:
https://polweb.helsingor.dk/SitePages/
Startside.aspx
SFs kalender bliver løbende opdateret
på www.sfhelsingor.dk.

www.sfhelsingor.dk
StaFetten nr. 1/2020

