
Beretning til generalforsamling d. 6. juni. 2021 

 

Vi kan være enige om, at det har været et mærkeligt år siden vi mødtes her for 

næsten et år siden. Det er ikke blevet mindre mærkeligt af, at vi har for nyligt mistet 

en af vores trofaste medlemmer – Jens Olsen. (Et minuts stilhed for at mindes Jens) 

Man plejer at slutte en beretning med at sige tak til forskellige mennesker, men i 

dag vil jeg begynde med at sige tak – tak til vores byrådsmedlemmer for deres store 

indsats, tak til Allan og Maj, vores revisorer og tak til Maj, som styrer vores 

hjemmeside.  

Tak til bestyrelsen, og jeg vil tillade mig at sige en særlig tak til Eigil og vores 

sekretær, Jens. Jeg har opdaget her på det sidste lige præcis hvor stort et arbejde de 

to lægger i foreningen og jeg er sikker på, at Karin og Lisbeth er enige med mig. 

 

I august sidste år mødtes vi i Ingrids dejlige have. Her blev vi enige om, at de 

arbejdsgrupper, som var blevet oprettet året før skulle lægges i dvale.  

Et af de områder, som vi ville lægge vægt på var kommunikation og kontakt til 

medlemmerne. Det har ikke (i mine øjne) virket særlig godt. Vores ambitioner om at 

lave en resourceliste over vores forskellige kompetencer blev ikke til noget. Det er 

ikke fordi ideen er dårlig, men vi har måske været lidt lammet af Corona plus at vi 

gik ind i et valgår, og det har taget meget af vores energi.  

I efteråret blev det vanskeligere at mødes og arrangementer blev afløst på stribe.  

Dog lykkedes det for os at lave en drive-in med SFs sundhedsordfører Kirsten 

Normann Andersen. Der kom ikke så mange medlemmer, men oplevelsen var 

lærerig. Vi nåede også at mødes til Julebrunch ude i skoven. Hyggeligt men lidt 

koldt! 

Efter jul begyndte vi at mødes først vha. Teams og senere via Zoom, som vi købte 

sammen med SFOF og som vi har haft stor fornøjelse af.  

Tiden efter jul har været præget af det kommende valg og Jens og Eigil har lavet en 

kæmpe arbejde mht. budgettet, annoncer, merchandise m.m. Vi har besluttet, at 

give økonomisk støtte til de første 6 kandidater inklusiv Kirstine, som blev valgt som 

vores spidskandidat i efteråret. Vi har valgt at genbruge så mange plakater som 

muligt. SF-avisen (5000 styk) blev omdelt i løbet af april (og tak til alle, der hjalp).  



Jeg vil ikke sige meget om R-G samarbejde (det overlader jeg til andre) men vi blev 

enige om at støtte en Rød-Grøn borgmester.  

Det lykkedes også at holde 1. maj i Rønde, som blev filmet og udsendt på YouTube.  

 

På den mere overordnede plan har vi udtrykt vores utilfredshed med regering over 

deres flygtningepolitik. Vi sendte for nyligt et brev til Adresseavisen, hvor vi 

protesterede over planer om at sende flygtninge tilbage til Syrien. Det glæder 

bestyrelsen, at SF, Alternativ, Enhedslisten og RV har sendt et bekymringsbrev til 

regering om det samme emne. 

Vi har også bakket op om Samsøs modstand til en Kattegat forbindelse. 

Et arrangement med de 4 borgermesterkandidater har SF overdraget til SFOF og det 

finder sted i løbet af efteråret.  

Vi har fået henvendelser fra Dansk Handicap union og er i gang med at finde egnede 

lokaler til vores møder.  

I går var Grundlovsdag, hvor vi var sammen med SF Norddjurs i Lyngby. Kirstine og 

Aleksander holdt taler.  

Næste uge er der planlagt et møde med Signe Munk i Kolindsund. Det er på fredag 

d. 11 kl.14. Der er også mulighed for at mødes med M. Auken i Grenå på torsdag 

kl.16.00. Hun kommer i forbindelse med en udstilling på torvet af plancher med 

rørende billeder af børn i Moria-lejren på Lesbos. 

Angela 

 


