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Thorfinn Johansen, Formand for SF-Helsingør

Beretning siden sidst

Først vil jeg gerne sige mange tak til
alle, som var mødt op til den årlige
generalforsamling. Det blev en dejlig
dag, som forløb i god ro og orden
og vi fik (gen)valgt en formand. Jeg
siger mange tak for tilliden.
Referat fra generalforsamlingen finder du inde i bladet, men jeg vil gerne
trække et par ting frem her. Først og
fremmest havde bestyrelsen ikke et
regnskab klar til godkendelse, så vi blev hurtigt enige om,
at vi måtte have en ekstraordinær generalforsamling. Den
indkalder jeg hermed til den onsdag den 14. maj 2014. kl.
19.00 hos 3F
Så vil jeg gerne minde om, at vi selvfølgelig holder 1. maj
igen i år. Vi var så glade for at afholde det sammen med
Enhedslisten, at vi spurgte dem igen i år og de sagde ja.
Det vil som vanligt foregå i huset i Lundegade med taler,
sang og gemytlighed.
Apropos taler, så kom transportministeren og talte Grundlovsdag sidste år og rækken af notabiliteter vil ingen ende
tage. I år har vi nemlig sikret os selveste partiformanden.
Nuvel, det er en og samme person, men vi er glade hver
gang Pia Olsen Dyhr kommer forbi.
Jeg håber at se mange medlemmer til alle tre arrangementer. Detaljer om hvert enkelt vil udgå i en lind strøm, så hold
øje med indbakken.
Til sidst vil jeg gerne sige tillykke til vores tidligere bestyrelsesmedlem Tawfik Tawfik, som for nyligt blev valgt til
formand for integrationsrådet. Det er et godt sted at få
indflydelse, og vi håber på mange SF-aftryk.
Rigtigt glædeligt forår til alle
Thorfinn Johansen, Formand
Velkommen til nyt medlem: Ann-Britt

Dagsorden og referat
for ordinær generalforsamling
Dagsorden og referat for ordinær generalforsamling
i SF Helsingør 9. marts 2014
1.		
2. 		
3. 		
4. 		
5. 		
6. 		
		
7. 		
		
		
		
		
		
8. 		
		
9. 		
10.
11.

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 medlem¬merne 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.

Referat:
Mødested – VUC, Gurrevej 90, 3000 Helsingør
Tilstede: 17: Jannik Augsburg, Thorfinn Johansen, Dorthe Bjørn A., Birgitte Rasmussen,
Steen Olesen, Peder Marcussen, Bertel Johansen, Lisbeth Prip, Torben Essebo, Ove Kyhn,
Bente Borg Donkin, Anders Wilsbech, Tawfik Tawfik, Dan H.P., Ann Britt, Jytte Fries, Birgit
Nørgaard.

Referat
fra den ordinære generalforsamling
Ad. Punkt. 1.
Velkomst ved Thorfinn Johansen, formanden.
Ad. Punkt 2. Valg af dirigent og referent.
Dirigent: Jannik Augsburg. Referent Birgit Nørgaard.
Jannik takkede for valget og konstaterede generalforsamlingens lovlighed.
Bente bad om ordet for at takke for indsatsen i forbindelse med kommunalvalget samt
rettede en særlig tak til Steen O. for hans store arbejde i Regionsrådet gennem den
forgangne periode..
Ad. Punkt 3. Beretning.
Thorfinn fortalte at der nu var 88 medlemmer i den lokale SF afdeling, at flere havde
meldt sig ud, herunder også de 2 tidligere byrådsmedlemmer Christian Saggau og
Jørgen Lysemose.
En fin 1. maj blev holdt i 2013 og en dejlig Grundlovsdag ved Naturcentret. Der er en god
tone i bestyrelsen, vi tager tingene som de kommer, men på grund af katastrofevalget i
november er der nu kun plads til 7 valg tilforordnede i kommunen fra SF (mod tidl. 33) til de
kommende valg.
Ud fra den skriftlige beretning og formandens mundtlige supplering blev der foreslået flere
initiativer for at stimulere aktiviteten i SF lokalt:
Bente - ønsker at prioritere kontaktrådsmøderne, gerne med en formand der deltager.
Send gerne flere på kurser.
Birgitte – foreslår samarbejde med SF-Fredensborg, nu vi er så få.
Torben – nævnte et møde i morgen i Frivillighedscentret i Hillerød om Kultur på tværs og
kulturarbejde. Hvordan skabes synlighed? Vi skal finde og bruge platforme, f.eks. Facebook
og bruge SF-hjemmesiden mere udadvendt. De sociale relationer er utroligt vigtige mellem
mennesker, hver generation har sine mønstre.
Birgit – så gerne en politisk diskussions cafe f.eks. en gang om måneden, så det blev
indarbejdet i kalenderen. Synes der kom for lidt ud af det politiske program arbejde forud
for kommunalvalget.
Lisbeth – fandt nu, at der kom noget godt ud af Sundhedsgruppens arbejde, der strakte
sig over en del møder.
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Referat
fra den ordinære generalforsamling
Bente – fandt at hjemmesiden skal bruges mere, og vi skal bruge ”sporadiske
kontakter” f.eks. Brunch på Færgen, som havde været vellykket.
Thorfinn konkluderede, at den ny bestyrelse vil diskutere, hvordan vi kan mødes, og tage
ideerne med og de faldne bemærkninger.
Byrådets beretning
Birgitte supplerede den skriftlige med at nævne UDSATTERÅDET, som det har givet dyb
mening at være en del af. Nævnte Handicaprådet, som politikerne skal huske at høre. Børn
og Unge udvalget, hvor inklusion er en BR hjertesag, en samlet Unge-indsats er startet, og
skolereformen, der er svær at få i gang og som har givet konflikt i partiet.
Ang. Socialudvalget er kvalitetsstandarderne blevet strammet for meget, det er ikke godt.
Bente nævnte at der var kommet SF fingeraftryk på 2014 budgettet, at der er lavet om på
strukturerne i Helsingør kommunes organisation/ administration, f.eks. at sundhed er ført
tilbage til Socialudvalget igen, at Integrationsrådet er flyttet til Beskæftigelsesudvalget, - og
at det er vigtigt at støtte op om dette Råd, hvor Tawfik m.fl. er indvalgt. Bente er nu blevet
formand for Udsatterådet, hvor også Kvindecentret Røntofte er repræsenteret.
Der var spørgsmål ang. samarbejdet med Enhedslisten som Bente svarede på.
Bertel J. og Jannik supplerede mundtligt deres skriftlige beretninger.
Beretningerne blev godkendt.
Ad. 4 og 5. Kassererens beretning. Regnskab.
Bilag blev omdelt. Ove Kyhn kommenterede det foreløbige regnskab der IKKE er revideret.
Efter en kort diskussion blev det besluttet, at regnskabet ikke kunne godkendes, da det
ikke var klart til det. Bestyrelsen må udrede trådene og der må indkaldes til et medlemsmøde senest i maj 2014, med henblik på en godkendelse. Budget forslag udsættes til
samme møde. Tilslutning til dette fra forsamlingen.
Ad. 6 Indkomne forslag.
1) Forslag 1 vedrører en tilføjelse til vedtægternes paragraf 2, (ang. mail til medlemmerne)
og en lille ændring af dagsordens rækkefølge ved generalforsamlingen: Blev Vedtaget.
2) Vedtægternes paragraf 5 ang. bestyrelsens sammensætning (SFU pladsen udgår og
antal bestyrelsesmedlemmer reduceret). SFU tilforordnes en plads, hvis de vælger en
reps. – samt 2 redaktionelle ændringer i paragraffen: A)Der byttes om på afsnit 1 og 3.
B) Ordet ”skriftligt” udgår af afsnittet, der begynder med ”Bestyrelsesmøderne, er er
åbne for foreningens….”. Alle 3 forsalg blev vedtaget.
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Referat
fra den ordinære generalforsamling
3) Forslag fra Bente Donkin ang. en valgt støttegruppe til byrådsmedlemmet, som kan
mødes forud for møde i økonomi udvalg/byråd. Blev diskuteret og sat til afstemning.
Et flertal stemte for det, men som en princip godkendelse, idet et personvalg blev udsat
til den ekstraordinære generalforsamling / medlemsødet i maj.
En forespørgsel ud blandt de fremmødte, om hvem der evt. kunne være interesseret i at
følge/støtte gav flg. markering: Anders – Dorthe – Birgitte – Jannik – Jytte – Tawfik, indtil
videre.
Ad. 7. Valg ifølge vedtægterne.
Bestyrelsen: Genvalgt blev Thorfinn, Torben og Birgit til bestyrelsen
1 plads er desværre vakant.
Suppleanter til bestyrelsen - valgte Lisbeth 1) og Tawfik 2) for 1 år.
2 medlemmer til Bladudvalget: Thorfinn, Anders og Jannik valgt.
Revisorer: Karin og Bertel.
Ad. 8. Valg til Landsmødet: Er sket og afholdt.
Ad. 9. Valg til Storkredsen: Steen O. – suppl. er Bente B D.
Ad. 10. Eventuelt.
5. juni arrangement på Naturcentret.
Steen Olsen sørger for sange og højtaleranlæg. Det praktiske arrangement må bestyrelsen
m.fl. tage sig af. Forslag om at invitere Pia Olsen Dyhr med samt invitere Hillerød og
Fredensborg SF’ere med også!
Forslag om et arrangement for medlemmer m. flere, hvor statsrevisor Peder Larsen er taler.
1. maj – gerne med Enhedslisten igen i Lundegade (lokale er reserveret.)
Formand takkede dirigenten – og forsamlingen – og så var der oprydning og tak til dem der
havde stået for forsyningen. TAK.
Ref./ Birgit Nørgaard
Dirigent: Jannik A.
Godkendt den 30/3-2014.
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Lobbyisme truer
		vores demokrati
Ingen ved,
hvor mange
lobbyister der
er i Bruxelles.
Organisationer
med forstand på
den slags gætter på et sted
mellem 15.000
og 30.000. Det
gør Bruxelles til én af verdens absolutte hovedstæder for lobbyisme. Kun
Washington D.C. har lige så mange
lobbyister.
Man kender ikke det præcise antal i Bruxelles, eftersom vi ikke har noget obligatorisk
register. Vi har et frivilligt register, hvor lobbyisterne selv vælger, om de vil registrere
sig. Det fungerer nogenlunde lige så godt,
som man kunne forestille sig. De største
og mest lyssky lobbyister holder sig væk,
mens alle de, der i forvejen opererer ordentligt, skriver sig op.
Lobbyisme ikke slemt i sig selv
Lad os lige slå fast, inden vi går videre:
Lobbyisme er en vigtig del af et velfungerende
demokrati. Virksomheder, ngo’er og interesseorganisationer skal have adgang til det politiske
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system, og vi politikere
skal bruge og lytte til dem.

✘

Jeg sidder ofte med
enormt kompliceret
lovgivning, og her er
mange af lobbyisterne
meget nyttige. Lobbyisme er altså ikke et
problem i sig selv - hvis
vi bare har styr på, hvem de arbejder for, og
hvis interesser de varetager, og med hvilken
økonomisk styrke de gør det. Det er en del
af den politiske proces. Men lige nu er systemet i EU truet af en fuldstændig vanvittig
skævvridning
i indflydelse.
Forbrugerorganisationer og ngo’er kan
umuligt hamle op med big business. Min
tyske kollega i den grønne gruppe, Jan
Philipp Albrecht, har netop forhandlet
forordningen om databeskyttelse på plads.
Hans kontor modtog over 4.000 ændringsforslag, og mange af dem var kopieret
direkte fra store virksomheders henvendelser til de mere påvirkelige medlemmer
af Parlamentet.
Jan Philipps arbejde for at sikre borgernes
privatliv på internettet blev modarbejdet i et
StaFetten nr. 2/2014

omfang, vi aldrig tidligere har set før i
Bruxelles. Der blev arrangeret konferenc er,
debatter, omdelt analyser og lavet kampagner. Globale virksomheder som Google
oprettede endda dækorganisationer, der
foregav at repræsentere mindre virksomheders interesser.
Flere tusinde lobbyister arbejdede for at
afspore Jan Philipps arbejde, og på borgernes side stod kun et par enkelte små
ngo’er med begrænset budget. I alt måske
5-10 lobbyister. Det er David mod en mastodontisk Goliat, og desværre vinder lille
David kun sjældent i den virkelige verden.
Behov for
obligatorisk lobbyregister
Vi kan ikke hamle op med big business.
De vil altid have
StaFetten nr. 2/2014
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langt flere penge til at
påvirke den politiske
proces. Men vi kan
stække deres indsats betydeligt ved at
sørge for, at alt foregår åbent og uden
skjulte interesserer.

En god metode er et obligatorisk lobbyregister, så vi kan se, hvilke virksomheder der
bruger penge på at påvirke hvilke politikere på hvilke områder. Når en lille ngo
repræsenterer sig som borgernes beskytter,
så skal vi kunne slå dem op i registret og
tjekke, om de i virkeligheden er finansieret
af industriens særinteresser med en helt
anden dagsorden. Selv pæne og ideelle
organisationer kan være mere eller mindre
styret af andre, som når patientforeningerne
er helt eller delvist finansieret af medicinalindustrien.
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Bertel Johansen

De ressourcestærke kan og
bør klare sig selv
Det forrige byråd vedtog en principbeslutning om at støtte foreningen DALEN
med 11,5 million kroner til at etablere
40 seniorboliger for ressourcestærke
seniorer, således at netop DE med offentlig
støtte kan få sig en bolig hvor medlemmerne kan leve selvstændigt og billigt og
samtidig være deltager i et aktivt fællesskab
af selvhjulpne intellektuelle +50’ere. Kort
sagt: En overførelsesindkomst til en overskudsghetto.

Nu er det heldigvis ikke ualmindeligt at
folk og familie her i kommunen deler disse
samme værdier, uden at de føler sig nødsagen til at flage med dem i tide og utide
sådan som foreningsformand Ole Nøhr og
DALEN gør, så der er faktisk ret mange
andre der ud fra samme præmis har fortjent
en lignende gave af byrådet, men det går jo
ikke, det bliver nemt til en 4-5 milliarder, og
så er kassen hurtigt tom og vi har ruineret
hinanden og hele kommunen forfalder.

SF var delt i spørgsmålet, og det var faktisk
én SF-stemme der gjorde udslaget til fordel
for DALEN´s medlemmer, der nu har udsigt
til at kunne få foræret kr. 287.500,- til hver,
til at realisere et forpligtende, velfærdsteknologisk fællesskab med nøgleord som
omsorg, hjælpsomhed, tolerance, udvikling og respekt, for at citere foreningens
selvpromovering. Ikke underligt at foreningens formand glædede sig på medlemmernes vegne i lokalpressen.

Men det er måske derfor at Byrådet
stiltiende ser på, at andre samtidig
brandskattes fra hus og hjem med fuldstændigt løbske ejendomsskatter, opskruet
af et automatsystem helt ude af folkelig
og politisk kontrol, sådan som det blev
indført da vurderingsmænd- og kvinder
blev afskaffet til fordel for central maskinelle
opskrivninger, uberørt af menneskehånd.

Det var en besynderlig beslutning. Her har
den politiske dømmekraft svigtet helt og
aldeles. Offentlige fællesmidler bruges til fordel for dem der ikke selv kan og til almene
velfærdsforanstaltninger og infrastruktur,
og ikke til støtte for et særligt udvalgt
velaflagt og ressourcestærkt segment der
blot er dygtig til at kamuflere tiggeri ved de
offentlige kasser med nypolitisk lingo af la:
Man indgår altså i et forpligtende, velfærds
teknologisk fællesskab med nøgleord som
omsorg, hjælpsomhed, tolerance, udvikling
og respekt.
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Andre borgere i kommunen brandskattes
nu med 25- 30- 50.000 kroner eller mere
hvert eneste år blot for at få lov til at bo
i den bolig de SELV har betalt, medens
DALENS medlemmer begaves af Byrådet
med 287.500 kroner til deres bolig, der i
øvrigt samtidig af vurderingsmaskinen er
rubriceret til særlig lav skattetakst. Så nu er
kæden faldet helt og aldeles af.
Men da Byrådet jo dog kun traf en ”princip
beslutning” kan SF nå at være med til at
redde den i land igen ved arbejde på at få
stoppet dette vandvid.
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1. MAJ

SF og Enhedslisten går
sammen om fælles
1. maj arrangement
“Huset i Lundegade”
kl 9.00, hvor der er
morgenbrød, kaffe
og te.

• TALER
• MUSIK
• HYGGELIG SAMVÆRD
• ØL OG VAND
ALLE ER VELKOMMEN

Velkommen til at besøge
Stengade 58
Huset er ved at genopstå efter årtigers mislighold.
Man skal være lidt skør for at være SF’er, det er
derfor en SF er som står for renoveringen.
Derfor kan SF og venner nu få en
special rundvisning.
Lørdag den 26 april kl 14 slås døren op.
Vi ses.
VH Ove Kyhn
StaFetten nr. 2/2014
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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
Kasserer
Ove Kyhn
Montebello Alle 3, 1 th, 3000 Helsingør
ovekyhn@sol.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
Bestyrelsesmedlem
Dan Højris Pedersen
Mølledalen 9, 3140 Ålsgårde
dpe37@helsingor.dk
Bestyrelsesmedlem og Webmaster
Anders Wilsbech
Strandvejen 182, 3070 Snekkersten
aw@privatmail.dk
Suppleant
Lisbeth Rex
Sjølundsparken 42, 3150 Hellebæk
SF byrådsmedlem
Bente Borg Donkin
Læssøevej 5, 3000 Helsingør.
Tlf. 4921 3690.
bente@donkin.dk

Bestyrelsesmøder
Onsdag - 23. april
Onsdag - 21. maj
Onsdag - 18. juni
Onsdag - 20. august
Onsdag - 17. september
Onsdag - 22. oktober
Torsdag - 20. november
Søndag - 7. december

Alle møder foregår klokken 19.00 på 3F,
Rønnebær Alle 106, 3000 Helsingør.

Andre begivenheder

1. maj - Se annonce
14. maj kl. 19:00
Ekstraordinære generalforsamling
5. juni Grundlovsdag

Baggrundsgruppemøder
Søndag - 27.04 kl 16.00
Mandag - 19.05 kl 18.30
Torsdag - 12.06 kl 18.30

De holdes hjemme hos Bente.
Adressen findes på bagsiden

www.sf.dk/helsingoer

