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Indkaldelse til
ordinær generalforsamling
i SF Helsingør 2014
søndag den 9 marts
Det foregår på VUC,
Gurrevej 90, 3000 Helsingør
fra klokken 9 til 15
Der serveres morgenmad
fra klokken 8.30
Vel mødt

Dagsorden for ordinær generalforsamling
i SF Helsingør 9. marts 2014
1.
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3.
4.
5.
6.
		

7.

		
		
		
		
		
		
8.
		
9.
10.
11.
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Velkomst ved formanden.
Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår Peter Westermann.
Årsberetninger fra bestyrelsen og byrådet.
Kasserens årsberetning.
Gennemgang af regnskab og budget samt fastsættelse af
kontingent.
Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde
senest 14 dage inden generalforsamling og udsendt til medlemmerne senest 8 dage inden generalforsamling. Bestyrelsen har
4 forslag til vedtægtsændringer. Se side 4-6 her bladet.
Valg ifølge vedtægterne:
På valg er: Thorfinn Johansen, Torben Essebo, Birgit Nørgård,
Tawfik Tawfik.
Valg af formand for 2 år
Valg af tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Valg af et ekstra bestyrelsesmedlem for 2 år
hvis vedtægtsændringen vedtages.
Valg af to suppleanter til bestyrelsen for 1 år.
Valg af to medlemmer af bladudvalget, foruden formanden som
er født medlem, begge for 1 år.
Valg af delegerede til Landsmødet, 25.-27. april
i Kolding - 3 delegerede samt 2 suppleanter.
Valg til storkredsen – 1 medlem samt 1 suppleant.
Eventuelt.
Tak for i dag.
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Thorfinn Johansen, Formand for SF Helsingør

Bestyrelsens årsberetning
Så er endnu et år gået. Den helt store begivenhed var naturligvis
kommunalvalget, og jeg skal love for, at der blev arbejdet for sagen.
Strategigruppen mødtes utrætteligt, alle sejl blev sat og aldrig har vi
haft så mange penge at afholde kampagne for. Vi var jo nok klar over,
at pendulet ikke svingede vores vej, men man kan ikke give op på
forhånd.
Og det var der virkelig ingen, der gjorde. Valgmaterialerne blev uddelt på gader og stræder,
en flot hjemmeside kom op at stå, vi havde købt reklameplads på busser og i biografen
og et enkelt kig i kandidaternes kalender i den sidste måned op til valget kunne nok tage
pusten fra enhver.
Men, men, men…
Når man skal pege på en årsag til valgresultatet, er det nemmeste altid at se indad. Egne
fejl er alt andet lige nemmere at rette end andres. Og i bagklogskabens ulideligt klare lys er
det altid let at få øje på de sager, der kunne eller skulle have været håndteret anderledes.
Men gjort er gjort og når sandheden skal frem, så var vi nok først og fremmest ofre for den
generelle tendens, der fejede hen over landet og lagde partiet i kommunale ruiner.
Siden valget har vi skullet bruge lidt tid på at finde os selv igen. Alle har haft brug for en
pause, så det hele kunne komme lidt på afstand, men nu er vi så småt ved at komme
videre. Stemningen i bestyrelsen er god og lysten til at bedrive politik er aldeles intakt.
Så har året selvfølgelig også budt på andre ting end kommunalvalg. Endnu engang holdt
vi 1. maj sammen med Enhedslisten og endnu engang var det en virkelig hyggelig dag.
Ligeså var Grundlovsdag og jeg kan med glæde konstatere, at jeg stadig ikke er blevet
modbevist, når jeg hårdnakket hævder, at det altid er godt vejr på Grundlovsdag.
Året blev rundet af på fineste vis, da vi gentog sidste års succes med julefrokost for medlemmerne. Det kan godt gå hen og blive en fast tradition, som, sammen med generalforsamling, 1. maj og Grundlovsdag, er med til at markere årets gang i foreningen og give det hele
en ramme.
Nu glæder jeg mig så til at slå det første kryds af fire, når vi mødes til generalforsamling
den 9. marts.
Vel mødt.
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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 internationale 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.
Tilføjelse til §2
Tilføjelse: 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 februar 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. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent (Fastsættelse af kontingent)
5. Indkomne forslag
6. Valg ifølge vedtægterne.
7. Valg af delegerede til Landsmødet og regionens medlemsmøder
8. Eventuelt
Ændres til
4. Indkomne forslag
5. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent (Fastsættelse af kontingent)
Begrundelse: Punkt 4 og 5 byttes om, så det godkendte budget kan tage højde
for eventuelle udgifter som følge af indkomne forslag
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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 stemmeflertal 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 bestyrelsen 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 anmodning
herom. Denne anmodning skal blandt andet omfatte forslag til dagsorden. Disse dagsordenspunkter skal behandles. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst
14 dages varsel.
§ 5.
Mellem generalforsamlingerne er bestyrelsen partiforeningens øverste myndighed og
ansvarlig for foreningens daglige drift.
Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 8 valgt af generalforsamlingen for SF-helsingør og
1 medlem valgt af generalforsamlingen for SFU-Helsingør, og efter hver ordinær generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med næstformand og sekretær.
Generalforsamlingen for SF-Helsingør vælger:
På lige årstal:
Formand og 3 bestyrelsemedlemmer.
På ulige årstal:
Kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer samt to revisorer
		
og to revisorrepræsentanter.
Ændres til:
Bestyrelsen består af 9 medlemmer valgt af generalforsamlingen for SF-Helsingør, og
efter hver ordinær generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med næstformand og
sekretær.
Generalforsamlingen for SF-Helsingør vælger
På lige årstal:
Formand og 4 bestyrelsesmedlemmer.
På ulige årstal:
Kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer samt to revisorer
		
og to revisorrepræsentanter.
Et medlem valgt af generalforsamlingen for SFU-Helsingør kan tiltræde bestyrelsen.
Begrundelse: SFU har ikke brugt deres plads i bestyrelsen gennem flere år, og da SFU
Helsingør for tiden ligger underdrejet er der ikke udsigt til, at det bliver lavet om foreløbigt.
Med ændringen er det vores håb, at vi får en ”fuldtallig” bestyrelse.
StaFetten nr. 1/2014
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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.
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.
Generalforsamlingen vælger hver år to suppleanter til bestyrelsen samt et bladudvalg
bestående af tre medlemmer. Formanden er født medlem.
Formanden og kassereren tegner partiforeningen i økonomiske anliggender.
Regnskabsåret omfatter kalenderåret.
Ændres til:
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.
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.
Begrundelse: Der byttes om på afsnittene, så valg til bladudvalget kommer op at stå sammen med valg til de andre poster.
§ 6.
Opstilling/indstilling af kandidater til folketingsvalg, til regionsrådet og kommunalvalg 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
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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.
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Stk. 2

Stk. 3

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.
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.
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 24. februar 2008
(Erstatter Love for SF Helsingør, vedtaget på generalforsamling 10. april 1978,
rettet på generalforsamling 27. januar 2002.)
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SF partiforening Helsingør
SF partiforening Helsingør
Regnskab 2011
Regnskab 2012
Regnskab 2013
Budget 2013
Regnskab

Regnskab
2011
63.975
81.285
29.031
0
174.291

999
1.560
4.000
7.340
2.114
15.246
0
275
31.534
31.392
5.375
0
1.000
10.588
48.355
-9.500
40.000
-30.000
44.418
0
44.918

INDTÆGTER
Kontingent
Partiskat og - støtte
Helsingør kommune
Renter
INDTÆGTER IALT

49.484 ÅRETS RESULTAT

Regnskab

Budget

2013

2013

54.605
67.309
30.192
0
152.106

45.450
33.647
30.192
0
109.289

46.800
67.440
30.192
0
144.432

0
1.560
2.645
5.598
1.158
16.506
2.690
300
30.457

4.155
0
0
0
2.005
3.409
4.047
449
14.065

2.600
1.560
5.000
12.000
2.500
22.000
3.000
340
49.000

28.836
11.455
3.970
4.000
4.645
52.906

24.264
5.370
2.275
0
5.665
37.574

27.650
14.000
4.000
4.000
11.000
60.650

40.000
10.000

0
0
0
124.148

0
0
10.000
160.000

50.000

124.148

170.000

133.363

175.787

279.650

18.743

-66.498

-135.218

Regnskab

UDGIFTER
Kontorhold
Telefon formand
Hjemmeside
Stafetten , Porto og kuverter.
Gaver
Mødevirksomhed incl.annoncer
Transport
Gebyrer
UDGIFTER
UDGIFTER SF Christiansborg og Storkreds
Kontingentfordeling
Landsmøde
Landsmøde KPLM
Tilskud SFU
SF Region-og Storkredskontingent
UDGIFTER SF Christiansborg og Storkreds
UDGIFTER SF VALG.
Tilskud Storkredsen,valg Folketinget
Hensat til valgmøder
Tilskud fra SF Helsingør Folketingsvalg
Valgudgifter.
Plakater mm.
UDGIFTER SF VALG

124.807 UDGIFTER IALT
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SF partiforening Helsingør
SF partiforening Helsingør
BALANCE
31.12. 2011 og 31.12.2012
31.12.2013 og 31.12.2013
Balance
31.12.2011

6.401
162.876
142
169.419

Balance
31.12.2012

Regnskab

OMSÆTNINGSAKTIVER
Mellemr. SF Christiansborg
BG - Bank 1551-7150342
Tilgodehavender, Rest Partiskat
AKTIVER IALT

EGENKAPITAL
Overført fra tidligere år
Overført årets resultat
Hensat til Folketingsvalg
Hensat til valgmøder
EGENKAPITAL
GÆLD
780 SF Busreklamer mm.
780 GÆLD
169.419 PASSIVER IALT
39.155
49.484
0
80.000
168.639

Budget	
  for	
  SF	
  2014	
  
Partiskat
Borger
Kontingent
Gaver
StaFetten
Transport
Kontor
Gaver
Mødevirks
Christiansborg	
  SF
Storkreds	
  land
Gæld/overs
Henliggelser	
  
Gebyer
Balance
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indtægter
7200
7500
30000
1500

46200

Balance
31.12.2013

Budget
Balance
31.12.2013

-5.846
249.220
1.897
245.271

-2.885
183.769
0
180.884

88.639
18.743
10.000
120.000
237.382

227.382
-66.498
20.000
0
180.884

227.382
-135.218
20.000
0
112.164

7889
7.889
245.271

0
0
180.884

0
0
112.164

112.164
112.164

Udgifter

3000
3000
3000
600
2000
20000
5000
3000
6200
400
46200
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Beretning. Birgitte Ljunggren Rasmussen

Udsatterådet

Der afholdes møder en gang i kvartalet af to timer.
Der har været høringssvar – f.eks til medborgerskabspolitiken, sundhedspolitiken og
kvalitetsstandarderne. Desuden tages der løbende sager op- f.eks:
• Personalets uddannelse i førstehjælp
• Måden brugerne svares på, når de ringer 112. Resulterede i brev til alarmcentralen,
med synliggørelse af problematikkerne.
• Hvordan får vi øget valgdeltagelsen blandt de socialt
udsatte? Opfordring til de politiske partier om at
huske de udsatte grupper i valgkampen. Der blev i
valgkampen afholdt velbesøgte valgmøder på både
Stubben og i Klubben
• Nødnatherberg – blev endelig en realitet denne
vinter med midler fra ministeriet.
• Hvad gør vi ved det stigende pres på Stubben og
Røntofte. Dette har været taget op i socialudvalget – og kommer på som punkt
igen i 2014
• Evaluering af struktur og indhold for møderne. Det er en udfordring,at det er få af
brugerne der deltager. Vi har i denne byrådsperiode afprøvet er par forskellige modeller
– uden den helt store ændring på fremmødet blandt brugerne. Lige nu skal der deltage
en bruger fra forskellige institutioner, men måske er det ikke den rigtige model. Rådet
opfordrer til en temadag i første kvartal i 2014 – ned henblik på ny struktur

Beretning, Birgitte Ljunggren Rasmussen

Handicaprådet

Der afholdes møder ca 1 x pr måned.
I perioden har der været adskillige høringssvar – blandt
andet til medborgerskabspolitiken, sundhedspolitiken
og kvalitetsstandarderne.
Desuden er der løbende sager på f.eks:
• tilgængeligheden på Kulturhavnen
• tilgængeligheden på kommende Ny skole
i Bymidten
• En del orienteringssager – f.eks om ledsageordningen.
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Beretning, Birgitte Ljunggren Rasmussen

Børne- og Ungeudvalget
2013 har været et travlt år for udvalget – og man må sige at Inklusionsstrategien og Den
ny Skolereform har fyldt en hel del. Der er ingen tvivl om at alle har ret til at være en del af
fællesskabet – og bidrage med det de formår. Alle børn skal blive dygtigere – så dygtige
som de kan – og alle skal trives.
Fra regeringens side blev Den nye Skolereform hurtigt kædet sammen med overenskomstforhandlingerne – og det blev en svær balance for mange SF´ ere ude i kommunerne.
Lærerne har i den grad følt hele denne reform som et overgreb – og udfordringen i den
kommende tid bliver, hvordan vi får lærerne med som den helt uundværlige medspiller .
Udvalget har læst tonsvis af høringssvar – både til inklusionsstrategien ( som jeg ikke ser
som en spareøvelse) og Skolereformen – og vi har forsøgt lytte til alle disse svar og rette til.
Nu er begge ting vedtaget og fremtiden vil vise hvor godt det er lykkes, for det er noget af
en kulturændring indenfor skoleverdenen.

Af andre sager kan nævnes:
•
•
•
•
•

Nyt udskolingsprojekt på Hornbæk Skole
og Hellebæk Skole
et samlet byggeri, daginstitution og
plejehjem i Hormbæk.
Ekstra midler til at holde værestedet
i Nøjsomhed åbent i sommerperioden
(pga. uroen ved Mcdonald)
Vedtagelse af en samlet Ungeindsats
med nedsættelse af et midlertidigt udvalg,
der skal se på dette område
Der er i budget 2014 afsat midler til TUBA
– en organisation der hjælper unge, der er
vokset op i alkoholiserede hjem
(et SF aftryk)
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Beretning. Bente Borg Donkin

Økonomiudvalget 2013
Det sidste år i en 4-årig valgperiode, er i øk udvalg som regel lidt nervøst påvirket af en
kommende valgkamp og forhåbninger eller frygt for nye politiske muligheder. Flere af byrådsmedlemmer følte anledning til pludseligt partiskifte, en enkelt (S) medlem blev ekskluderet. Ud af dette kaos opstod to nye partier og et enkelt (V) fordoblede sine to mandater.
Så nye magtpositioner tegnede sig og påvirkede balancen i det politiske samarbejde. Årets
budgetforhandlinger var et tydeligt eksempel på dette. Konstitueringsflertal skifte fra et rent
rødt flertal der valgte at samarbejde med (V), til røde partier der er afhængige af konsensus
med Venstres gruppe.
SF gik efter at få fokus på ungdomsarbejdsløshed. Vi forsøgte i samarbejde med de andre
røde partier, at stille forslag om en samlet buket af forslag, der ville løfte indsatsen for
unge arbejdsløse helt op til 29 års alderen. Efter en lang turbulent periode lykkedes dette.
Budgettet indeholdt bl.a.. 5 mill til oprettelse af ”rigtige job”, fastholdelse af jobrotationskonsulenter, fastholdelse af løn til EGU unge og omfordeling af 25% nedsættelse af dækningsafgift til gengæld for job til kontanthjælpsmodtagere. Og sidst tillige en ny organisering af en
fælles uddannelse og job vejledningsindsats for alle unge.
Derudover fik SF kæmpet igennem en særlig pulje til rådgivning af børn der vokser op
med alkoholiserede forældre. 200.000 kr blev afsat. Tidslerne i budgettet er en 1% generel
besparelse på alle kommunale budgetter og en nedsættelse af erhvervslivets dækningsafgiften på 25%.
Flere andre større beslutninger er i løbet af året sparket til hjørne. Marienlyst Slots venner
har fået forlænget deres frist til at finde en privat finansiering til drift og vedligeholdelse.
Beslutning om brug af Værftsgrunden hvor Siemens lokaler er blevet frigivet, er udsat.
Beslutning om evt. fastholdelse af kommunal rideskole med tidssvarende stalde, er udskudt
til 2015.
Planlægning af KV2014 har fyldt flere dagordener. Øk udvalget enes om tilrettelæggelse af
en særlig ekstra indsats for at få valgdeltagelsen til at stige lokalt. Der blev fremsat forslag
om afprøvning af elektronisk afstemning mulighed, dog kun på udvalgte valgsteder. Samtidigt blev der på SF foranledning, igangsat en særlig indsats for valgkampagne henvendt til
særlig udsatte borgere i kommunen.
En kontroversiel beslutning om principandragelse af ældrebolig Dalen på 11,5 mill, delte
både partier og SF gruppen. Bevillingen er ufinancieret og belaster kommunekassens likviditeten negativt. Beslutningen blev stemt igennem med 1 SF som udslagsgivende. Beslutningen skal følges op i næste byrådsperiode.
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Jeg vil på SF vegne forfølge muligheden for mindre bemidlede ældre, også skal have mulighed for tildeling af ældrebolig muligheden.

Sundhed, Idræt og Medborgskab

Etablering af lokalt sundhedshus og organisering af kommunalt sundhedsforebyggelse har
været i fokus. Tilbud om rehabiliteringstilbud til borgere og sikring af kvalitet og kapacitet
er under opbygning. SF har været opmærksom på om området fik tilpas opbakning og
faglig organisering ved sin placering i Idrætsudvalget. Det mente vi i SF ikke det fik, og har
stillet forslag om flytning af området til Socialudvalget. Dette etableres ved startet af ny
byrådsperiode.
Idrætsområdet har gennemgået en radikal ændring i sin prioritering og fordeling af ressourcer til både elite og almen området. Udvalget stoppede tildeling af midler til fonden Elite
3000 og ansøgte Dansk Idræts forbund om anerkendelse af status som Elitekommune.
Eliteudviklingen er nu i lagt ind i organisering af nyt Idrætsråd, hvor alle idrætsklubber er
repræsenteret i et samlet råd, sammen med HSU. Ligeledes arbejdes der på en styrkelse af
almen idrætten, så mangfoldighed af idræts tilbud samt beslutninger om vedligeholdelse og
etablering af nye idrætsfaciliteter træffes i fællesskab med alle foreningerne.
I samarbejde med Børne og Ungeudvalget er etableret et tilbud om fortsættelse af
idrætsklasserne. Unge har nu mulighed for lokalt at fortsætte deres idrætsudvikling samtidig med deltagelse i ungdomsuddannelse.
Integrationsrådet har udarbejdet en medborgerskabspolitik, som fik stor opbakning i Byrådet. Integrationsrådet har arbejdet for demokratiudvikling og viden om KV valg. Der blev
inviteret til særligt valgmøde for indvandrere i Byrådssalen og tilbud om Christiansborgbesøg for kvinder. Der blev evalueret i udvalget og Byrådet om Integrationsudvalgets fortsatte
eksistens. Dette blev vedtaget med stort flertal, og der er igangsat valgstrategi for dette
som afslutning for rådets arbejde.

Socialudvalget

I forbindelse med tidligere besparelser, er rettighederne for hvornår man er berettiget til
rengøring til ældre skåret ned. Heldigvis kunne udvalget i forbindelse med overblik over udvalgets økonomi, foreslå at hovedrengøring 2 gange årligt for visiterede ældre blev iværksat
igen. Ligeledes at perioden mellem jul og nytår og i Påsken ikke blev uhensigtsmæssig lang
uden tilbud om hverdagsrengøring.
Nye sundhedsaftaler er under udarbejdelse. Som et nyt tiltag fra SF minister Astrid Krag
får psykiatri området nu også en sundhedsaftale. Ligeledes har der i udvalget været fokus
på psykiatrien, særlig med opfølgning af ændringer for mulighed for tildeling af individuel
bostøtte.
StaFetten nr. 1/2014
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Et botilbud indenfor psykriatrien på Holmene måtte lukke efter kort tid. Dette foranlediger
et længere udredningsarbejde omkring botilbud og tilpasning af tidssvarende boliger
til psykisk syge. Et længere arbejde med etablering af nye boliger til psykisk syge er
under udarbejdelse. Dette skal videreudvikles i samarbejde med beboere på Wisborg
og Petersborg før der kan tages politisk stilling til dette. Antal af hjemløse og især unge
hjemløse er stigende. Udvalget arbejder videre med tiltag til dette komplicerede område.
Satspuljemidler har gjort det muligt med etablering af natherberg i vintermånederne.
Et fremtidigt mål er tilbud om flere enkelt boliger til udsatte borgere.
SF tog initiativ til en orientering og stillingtagen til udslusning af løsladte kriminelle. Der er
blevet etableret efterværn og mulighed for boligaftaler med nærliggende kommuner.
SF har i udvalget særligt fokus på Ankeafgørelser og borgernes retstilstand i ventetiden.
D et er nu sædvane at alle afgørelser foreligges for udvalget og udviklingen af sager
følges tæt.

Byrådsgruppen 4 X SF og Regionsrådet

Gennem de sidste 4 år i Byrådet har SF været repræsenteret i alle politiske udvalg. Haft
viceborgmesterposten, to udvalgsformænds poster og 1 formandspost for udsatterådet.
SF har været en del af konstitueringsaftalen. Vi har taget et stort medansvar for udformning af budgetter. Vi har sat solide røde fingeraftryk i det forpligtende samarbejde der har
været med (S), (V) (Ø) og (L). Det har ikke altid været nemt at indgå kompromiser og vi
har ikke altid fået vores ønsker opfyldt. Men vi har utrætteligt kæmpet for SF værdier og
været troværdige og stabile samarbejdsparter i Byrådet. Det vil jeg gerne rette en særlig
tak til Christian Saggau, Jørgen Lysemose og Birgitte Ljunggren Rasmussen for. I har
udtrætteligt taget ansvar for jeres tildelte tillidsposter. I vil blive savnet ikke kun interne i
SF, men også som troværdige samarbejdspartner i jeres udvalg.
Ligeledes vil jeg rette en tak til vores Regionsmedlem Steen Olesen. Han har utrætteligt
kæmpet både internt i Regionsgruppen og med andre politiske partier, om anstændige
sociale retfærdige og kreativ nytænkning med SF værdier på særligt trafikområdet og
sundhedsområdet. SF gruppen har ikke fungeret optimalt internt men du har fastholdt
en samarbejdsånd og forsøgt at fastholde SF værdier om fællesskabets bedst og at
mindske konsekvenserne af social ulighed.
Tak for det Steen.

Bente Borg Donkin
Byrådsmedlem og tidlig ordførende i SF gruppen.

14

StaFetten nr. 1/2014

Beretning, Jannik Augsburg

DSI Gyldenholm,
DSI Anchersholm og
Ejerforeningen
Anne Anchersvej 23-43

Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder. Gyldenholm, Anchersholm og Anne Anchers Vej
har tradition for at holde fælles bestyrelsesmøder. Så man har taleret på ”de andres punkter” men ikke stemme ret. Til gengæld har jeg ikke oplevet beslutninger hvor nogen ”af de
andre” ikke var enig. Man er flettet ind i hinanden. Konstruktionen går tilbage til etablering i
2000-2003, hvor Amtet og Kommunen gik sammen om at bygge et fælles bofællesskab.
Det store gennemgående tema i 2013 har været at få lov til at ændre drift form, så det
blev én fælles bestyrelse for Gyldenholm og Anchersholm og ikke 2 bestyrelser, med der til
hørende dobbelt administration. Denne tilladelse har man nu fået fra den 1/1-2014 og skal
i gang med at implementere det. Ellers går bestyrelsesmøderne med diverse driftspunkter,
hverdagens fornyelser, budget, regnskab og som noget specielt i 2013: 10 års jubilæet.
Det blev fejret på behørig vis en lørdag i juni.
På bestyrelsens første møde i 2014 sagde man farvel til de 2 formænd, som har været
med helt fra starten da de første tanker blev tænkt i 2000. Stor tak for den flotte indsats til
begge. Til orientering sidder Birgit Nørgaard også i bestyrelsen på vegne af Mødre-Børnehjælpen.

StaFetten nr. 1/2014
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Beretning, Jannik Augsburg

Grønnehave

Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder i løbet af 2013. Punkterne på dagsordenen er
stort som småt om drift og vedligeholdelse af Grønnehave.
Det er besluttet at der skal udarbejdes en vedligeholdelsesplan, der kan danne grudlag for
hvilken eftersyn og vedligeholdelse, der på kort og lang sigt skal foretages, og at der på
lang sigt også afsættes og opspares økonomiske midler til vedligeholdelse og forbedringer.
Man har en række opsparringskonti, men vil gerne være bedre polstret på det område.
Lige foregår der også en debat om etablering af flere overdækkede cykelparkeringer. Man gør
meget for at holde stedet i god stand. Spisestuen er blevet istandsat samt nye borde og stole.

På efterårets bestyrelsesmøder begyndte der en debat og fornyelse og indføring af mere
IT. Dels trænger Grønnehaves interne administration til en ny generation af IT, og dels er
der debat om etablering af fælles IT, så alle kan komme til de mest basale og nødvendige
IT-funktioner, uden at skulle selv anskaffe IT (sende og modtage ebreve, modtage epost,
udskrive og komme på internettet). Endvidere fik vi talt om kursus i PC-kørekort afholdt på
Grønnehave. Der bor ca. 150 ældre i bebyggelsen.
En udfordring i hverdagen er, at hele bestyrelsen, bortset fra undertegnede, jo mødes i
hverdagen. Dermed klares mange drift-og hverdagsspørgsmål løbende, til gengæld kan
der også komme beslutninger indover, som formentlig rettelig burde have været en tur forbi
bestyrelsens bord. Ved det kommende nyvalg til bestyrelsen på den kommende ordinære
generalforsamling, vil bestyrelsen have foretaget noget nær et 100% generationsskifte over
2 år. Den afgående formand Birgit Wulff har siddet i 12 år og har blandt andet stået ved
roret for den meget store udvendige istandsættelse af de 3 hvide blokke.
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Elbiler forurener
og koster velfærden
Af: Bertel Johansen
Elbiler er højeste mode blandt såkaldte miljøbevidste, og energi- og klimaminister Martin Lidegaard promoverer teknikken med en elministerbil
til dronningens nytårskur, og branchen postulerer
i salgsprospekter at elbilen er ”grøn
teknologi.”
Men det eneste grønne ved dem
er farven, hvis de er malet
grønne. Sagen er, at en elbil
med sit batteri repræsenterer en endog meget
ressourcekrævende
fremstillingsteknologi til
en så høj pris, at den
ikke kan beskattes og
køre til velfærdssamfundets gavn som en
traditionel bil kan, og at
elbilens strømforbrug til
kørsel medfører en CO2-udledning der er lige så stor som
tilsvarende personbiler med forbrændingsmotor.
Elproduktion sker kun for en begrænset dels
vedkommende på vind, og heller ikke vindkraftproduceret el er CO2-fri, og da et velfærdssamfund ikke kan fungere som vinden blæser, er der
ikke udsigt til at miljøregnskabet for elproduktion
bliver afgørende anderledes, medmindre vi tager
A-kraften i brug.
Danske politikere og miljøorganisationer har lagt
naturvidenskaben til side, og valgt de letkøbte
meninger og lukket øjnene for virkelighedens
kompleksitet. Men så er det jo godt at vi har tyskerne, hvor grundighed og naturvidenskab stadig
gælder, og her har man målt på sagen. Ifølge
Energistyrelsen udleder tyskproduceret el 576
gram CO2 pr. kWh og dansk produceret el 471
gram, så med de tyske målinger omregning til
danske forhold er CO2-udledningen for 5 typiske
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elbilmodel mellem 96 og 145 gram CO2 pr. kørt
kilometer på dansk elenergi.
Sammenligner man tallene med mindre biler med
almindelig forbrændingsmotor, er elbilerne ikke
specielt ”grønne.” Også traditionelle biler kan
komme under 100 gram CO2 pr. kørt kilometer.
En Kia Rio udleder kun 85 gram pr. kilometer og en Kia Picanto i gennemsnit
95 gram CO2 pr. kørt kilometer,
og min større Peugeot Partner
familiebil på diesel udleder
123 g CO2 pr. km og det
er mindre end energi- og
klimaminister Martin
Lidegaard`s elministerbil.
Og samtidig bidrager jeg
med skat til velfærden.
Det hverken kan eller
gør minister Lidegaard´s
el-ministerbilmodel. Faktisk
bidrager jeg med rundt 1
kr pr. kørt km til den fælles
velfærdskasse, uden at udlede
mere CO2 end en tilsvarende elbil,
medens minister Lidegaard og meningsfæller
bare lukrerer på os andre medens de pudser
miljøglorien på falske forudsætninger.
Der skal dog tages et forbehold i den sammenligning. Tallene for forbrændingsmotorer er fra
laboratorietest der kan være en kende optimistiske i forhold til reel kørsel, mens den tyske test
af elbilerne er foregået ude i den virkelige trafik.
Men selv med dette forbehold dokumenterer tallene, at elbiler ikke er så grønne som deres rygte,
tvært imod. Faktisk mener klima- og naturbeskyttelsesorganisationen WWF i Tyskland, at elbiler i
dag er mere skadelige for miljøet end traditionelle
biler, og tyske organisationer har traditionelt styr
på tallene og naturvidenskaben.
Kilde: Ugebladet Ingeniøren
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Sigurd Schytz Kollegiet
Af: Bertel Johansen
Jeg har i forrige byrådsperiode været udpeget
som medlem af bestyrelsen for ungdomsboligerne Sigurd Schytz Kollegiet på Guldgravervej.
Kollegiet er fra 1971, oprindeligt med 177 lejemål, og opført for 15,2 mill. som støttet byggeri
til unge under uddannelse, og med 45 % i støtte
som rente og afdragsfrit lån i 45 år.
For 4 år siden var økonomien uoverskuelig, en
for dyr moderniseringssag var kørt af sporet med
økonomiske udeståender og store mangeludbedringer, driftsudgifterne var større end
indtægterne, konkursen kunne forudses, der
var alt for stor tomgang og tab på fraflyttere, for
meget hærværk og uro, administratoren KUBEN
var i opløsning og bestyrelsen og det kommunale tilsyn havde ingen planer for økonomisk
genopretning.

Den statslige støtte var beregnet på at holde
huslejen nede for unge under uddannelse, men
den fordel er væk i Sigurd Schytz Kollegiet, og
det lader sig næppe udrede hvor værdierne er
blevet af, men manglende indsigt og påpasselighed igennem mange år i bestyrelsen og i det
kommunale tilsyn er vel en slags forklaring.
I den forbindelse kan det undre, at sådanne
bestyrelsesposter indgår i den kommunale konstituering umiddelbart efter et valg.

Vi har i perioden fået afsluttet byggesagen, fået
stabiliseret udgifterne og øget indtægterne og
minimeret tabene og fået en ny mere seriøs
administrator og kunnet fortsætte opgraderingen med døre, låse og TV-overvågning til en
minimering af hærværk og uro, og kollegiet er nu
igen et seriøst bud på en ungdomsbolig under
ordnede forhold, nu med 135 lejemål.

Posterne er ulønnede og uden politisk indflydelse, men som kollegiet her viser, er de
meget vigtige at få passet ordentligt og med
faglig indsigt og fremadrettet påpasselighed. Den
tabende part ved misrygt er lejerne, da huslejen
nu engang skal dække udgifterne, og lejerne er
ikke tjent med at politiske personafvejninger i en
konstituering resulterer i at deres husleje stiger.

Der er blot den beklagelige omstændighed, at
skiftende byrådsudpegede bestyrelser, sammen
med den kommunale tilsynspligt, har misrygtet
opgaven så kollegiets økonomiske gæld nu efter
43 års drift er næsten lige så stor som hvis det
have været helt nybygget, og om 2 år forfalder
rente- og afdragsfriheden for den statslige støtte
i 1971.

Principielt er kollegiet forbeholdt unge under uddannelse, da det var en betingelse for statsstøtten, men da uddannelsesinstitutioner er flyttet
fra byen og statsstøttefordelen er sløses bort så
huslejen er på standardnormalen, fraflytter kollegianerne på et mere af dem selv valgt tidspunkt,
hvilket i øvrigt er med til at stabilisere bebyggelsen på hensigtsmæssig vis.
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Helsingør Børneasyl
kommunale planlagte aktiviteter og læringer. 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.
Af: Bertel Johansen
Jeg har i sidste periode været byrådets udpeg
ede bestyrelsesmedlem af Helsingør Børneasyl,
en post jeg i øvrigt har passet siden 1982, dels
som forældrevalgt og siden som byrådets
repræsentant.
Børnehaven har en lang historie, oprettet i 1835
af en forening af borgere i Helsingør, der betalte
og drev den til 1977, hvor der blev indgået kommunal driftsoverenskomst i form af selvejende
institution, og de private midler blev sikret i en
selvejende fond der har det ene formål at støtte
Børneasylet.

Det 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, og i samme
ejendom bygget til formålet i 1838, er børnehaven optaget på Helsingør Kommunes kulturkanon
som unik.
Børnehaven er fortsat i god gænge, og selv om
de kommunale budgetter er smalle, kan Børne
asylet fortsat leve op til en meget høj aktivitetsstandard, ikke mindst fordi der fortsat passes godt
på Fonden der hjælper med det ekstra der skal til
når hverdagen skal være andet og mere end de
StaFetten nr. 1/2014

Sådan er det principielt 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 sat ned til 23, åbningstiden begrænset en hel del, og så blev der indført
kommunal forældrebetaling i 1977, men allerede
i 1835 havde man altså det gode formål helt på
plads.
I bestyrelsesarbejdet lægger vi vægt på, at Fon-

den´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 på grund
af omkostningerne pr. børnepasningstime, da
kulturelle værdier er svære at værdisætte. 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 179 år uden honorar, men som en
naturlig samfundspligt.
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SF’s bestyrelse i Helsingør

Formand
Thorfinn Branderup Johansen
Montebello Alle 12B
3000 Helsingør
Tlf. 2532 6713
thorfinn@thegreenhouse.dk
Næstformand
Birgit Nørgaard
Holger Danskes Vej 4
3000 Helsingør
bnorgaard3000@sol.dk

Bestyrelsesmedlem
Tawfik Jalal Tawfik
Sydvej 6
3000 Helsingør
tawfik_nerway@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem
Jeanne Hedin
Nordvej 37, 2. th
3000 Helsingør
jeannehedin@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
Dan Højris Pedersen
Mølledalen 9
3140 Ålsgårde
dpe37@helsingor.dk

Kasserer
Ove Kyhn
Montebello Alle 3, 1 th
3000 Helsingør
ovekyhn@sol.dk

Bestyrelsesmedlem og Webmaster
Anders Wilsbech
Strandvejen 182
3070 Snekkersten
aw@privatmail.dk

Næstformand
og Medlemsansvarlig
Torben Essebo
Folehaven 8, 3. tv
3000 Helsingør
torben.essebo@mail.dk
Medlemsansvarlig
Thorfinn Branderup Johansen
Montebello Alle 12B
3000 Helsingør
thorfinn@thegreenhouse.dk

SF byrådsmedlem i
Helsingør Kommune 2014
Bente Borg Donkin
Læssøevej 5, 3000 Helsingør.
Tlf. 4921 3690.
bente@donkin.dk

Besøg www.sf.dk/helsingoer
Her kan du komme med indlæg til debat
eller emner der ønskes taget op
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