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Nir jeg ser et rodt flag smrelde
Tekst: Oskar Hansen, Melodi: John Madsen

Nflr jeg ser et rodt flag smrelde
pi en blank og virfrisk dag,

kanieg hore det srelsomt fortrelle
om min verden, mit folk og min sag.

Og jeg rejser mig trodsigt i vrimlen,
mens det kogler af kraft i mit mod

thi det flag, der nu smreldende nar himlen,
er jo rodt som mit brusende blod.

Jeg har set min fader ranke

ryggen op i flagets brus.
Jeg har lyttet og hort hjrertet banke

i dets stolte, befriende sus.

Jeg har elsket dets farve fra lille,
da min mor tog mig op pi sit skod
og fortalte mig manende og stille

om en fane si knitrende rsd.

Jeg har anet slregters striden
imod fremtids firerne mil.

Jeg har set trelletoget i tiden
blive mrend bag ved kampfanens b61.

Jeg har set den i blafrende storme, -
jeg har elsket dens flammer i strid,

og bag den sijeg arbejdshrender forme
verden om til en lysere tid.

Det er sliddets slregters fane
over fonten vid og bred.

Den skal ungdommen ildne og mane,
den skal knuse hvert grensernes led.

Den var forest i fredelig frerden,
den var forrest i stormklokkens klemt;
den er fanen, der favner hele verden -

i dens folder er fremtiden gemt.
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Generalforsamling Socialdemokraterne pfr Bornholm
Mandag den 25. april2022 kl. 19.00

Formanden ibner generalforsamlingen
Valg af 2 dirigenter
Godkendelse af indkaldelse og dagsorden
Godken delse af forretnin gsorden
Op gorelse af stemmeberettigede
Valg af stemmetrellere

Beretninger:
a. Fonlanden. Anette Strehr (den skriftlige udsendes sammen med dagsordenen)
b. Hovedbestyrelsen, Anctte Staehr (sammen med fonlandens skriftlige beretning)
c. Folketinget. LeaWennelin
d. Regionsridet, Leila Linden
e. Kommunalbestyrelsen. JonnaNielsen

Puuse

Regnskab:
a. Organisationens regnskab, Henning A. Jensen, skal godkcndes
b. Fastsettelse af kontingent fra foreningeme. skal godkendes

i. Kontingentet folger vejledende kontingentsatser 2023 (kr. 88,- fuld; kr. 44,- nedsat)

ii. Kontingent til kongrespuljen 35 kr. pr medlem
c. Budgenet er til oricntenng
d. FastsCIttelse af partiskattens storelse - forslag 3%

Indkomne forslag:
a. Forslag til aktivitetsplan2022
b. Prresentation af frcmtidsfora
c. Plan for forberedelse til kommunal- og regionsriidsvalg 202,5

d. Forslag til vedtregtsrendnnger - skal godkendes
e. Nedsottclse af kandidatudvalg: en fra hver partiforening,2 fra O-bestyrclsen, I fra DSU og

fra FH (medlem af Socialdemokratiet) - medlemmer mA ikke vrere kandidater til
kommunalvalget

Val g af F'olketin gskan didater
a. Valg af folketingskandidater - Lea Wermelin , Lars Goldschmidt og Steen Frandsen .

Indstilling: Genvalg af Lea som spidskandidat, genvalg af Lars og Steen som kandidater

Valg af Hovedbestyrelsesmedlemmer
a. 1 FlB-medlem for 2 flr - Anette Stchr - Indstilling: genvalg
b. 1 HB-suppleant for 2 ir - Kasper Flygare - Indstilling: genvalg

Valg til Bestyrelsen mv.
a. Nrestfonnand. 1. kreds, 2 ir * Hans Mikkelsen - forslag Christian Faurholt Jeppesen

b. Kasserer, 2 ir- - Henning A. Jensen - forslag Lars Goldschmidt
c. Bestyrelsesmedlem, 2 fir - John Jcspersen - forslag Maria Hach

d. 2 bestyrelsessuppleanter, I 6r - Lars Goldschmidt - forslag John Jespersen og Kira Hallberg-
Dcllgren

e. 2 rcvisorer. I ir - Geert Olsen, Ole Hanscn - indstilling: genvalg

f. 2 revisorsuppl.. I 6r -Biame Westerdahl og Lars Goldschmidt - forslag Bjarne Westerdahl og

Henning A Jensen
g. 2 reprresentanter til AOF, Henning A. Jensen, Anette Stehr - indstilling Anette og Kirsten

Lyberg
h. 2 suppleanter til AOF, Kirsten Lyberg - Gert Johanson - indstilling: Gert og Kira Hallberg-

Dellgren

Valg af delegerede til Kongres og Hovedstadsregionens reprresentantskab
a. Valg af kongresdelegerede samt personlige suppleanter - kongres 17. - 18. septernber 2022

b . Valg af delegerede til Region Hovedstadens repr&sentantskab sondag den 22. maj
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Forslag til forretningsorden

1. Formanden 6bner generalforsamlingen og fbrestflr valget af 2 dirigenter. Organisationens
sekretaer forer beslutningsreferat fra generalforsamlingen. Referatet udsendes til
regionsbestyrelsens medlemmer herunder foreningsformrendene samt pi hjemmesiden
www.abornholm.dk

2. Dirigenterne konstaterer generalforsamlingens lovlige indkaldelse og fremlregger
regionsbestyrelsens forslag til forretningsorden og dagsorden.

3. Dirigenterne forestAr valg af 4 stemmetrellere - fra lbrskellige partiforeninger, samt udpeger
en af disse som formand for stemmeudvalget.

4. Dirigenterne leder generalforsamlingen efter de retningslinjer, der er foreskrevet i partiets
love og vedtregter samt efter nrervrrende forretningsorden.

5. Dirigenterne opgor antal stemmeberettigede.
6. Dirigenterne giver de indtegnede talere ordet i den rckkefolge, de lader sig indtegne.

Taletiden begrrenses s6ledes, at man hojst kan fi ordet 2 gange til hvert emne, og
henholdsvis 3 og 1 minut. Undtagen herfra er formanden og forslagsstilleren. Talerne skal
holde sig til dagsordenspunktet, og kan fratages ordet af dirigenterne, sifremt disse skonner,
at man ffaviger punktet.

7. Forslag om debatafslutning skal straks srettes under afstemning, og kan kun omfatte
igangvrerende talerunde. Vedtages forslaget skal der gives lejlighed til indtegning af talere,
som skal melde sig omgiende.

8. Afstemningsregler:
a. Ved afstemninger setter dirigenterne endringsforslag og undercndringsforslag til

afstemning forst, dog s&ledes at det mest vidtgiende forslag srettes til afstemning
fsrst. Afstemning foregir ved hflndsoprrekning, medmindre 10 stemmeberettigede
begrerer skriftlig afstemning. Ved afstemning er simpelt flertal greldende.

b. Alle rendringsforslag skal afleveres skriftligt til dirigenterne.

9. Alle valg til tillidsposter folger partiets love for sidanne valg
i 0. Val g af folketing skandidater falger op stilling sre gler.

SAledes vedtaget pi generalforsamlingen den 25. april 2022
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Skriftl ig forma ndsberetning ved genera lforsa ml ing den 25. april 2OZ2

Foriret nermer sig - det var miske fremme i marts og mangler lidt her i april. Nir fo16ret narmer sig, er
det ogsi tid for generalforsamlingen og den Srlige beretning om Sret der gik i Socialdemokratiet pi
Bornholm.

l(ommu na lvalget
Siden sidste generalforsamling, hvor der blev vedtaget et valgprogram og prioriteret en rigtig flot
kandidatliste med nye og gengangere - unge og eldre - kvinder og mand, er kommunal- og

regionsridsvalget overstSet.

Lige inden valget blev der gennemfort et skolevalg, hvor Socialdemokratiet blev det storste parti pi
Bornholm, meningsmilinger til folketinget, hvor Socialdemokratiet ogsi stod godt - men

meningsmilingerne til kommunalvalget gik kun en vej - nedad. Lige meget hvad der blev gjort - si kunne vi

ikke endre det.

Jeg synes som tidligere skrevet, at vi havde en rigtig flot kandidatliste, hvor mange nye kandidater gerne

ville stille op for Socialdemokratiet og gore en indsat. Jeg synes, at kandidaterne lavede en flot valgkamp -

humoret var hOjt - og der var ogs6 mange nye tiltag. STORT TAK til alle kandidater for jeres flotte indsats.

Men velgerne ville noget andet - og det er dem, der bestemmer. Velgerne fravalgte bide
Socialdemokratiet og Venstre. Begge partiet fik et katastrofevalg.

Bestyrelsen har selvfOlgelig analyseret valgets resultat, og er kommet frem til fOlgende konklusion

Socialdemokratiet havde nogle rigtige mOgsager inden valget: Sperretid, smalt budgetforlig med

besparelser pi velferdsom16derne og socialdemokratiets kerneopgaver, endringer af budgettet efter
folkelig modstand.

Socialdemokratiet havde efter Winnis farvel heller ikke formiet fornyelse pi spidskandidatpladsen -

Socialdemokratiet satsede derimod p5 erfaring og hibede p5, at det kunne velgerne ogsi se sig selv i.

Socialdemokratiet satsede pi at fornyelsen kunne komme senere - senest ved neste kommunalvalg.

Valgerne var godt og grundig trat af det bestiende og ville noget nyt. Velgerne stemte pi den rare yngre

mand - p5 den pi Bornholm ukendte mand - og en ulige konstituerings sammenstilling sA dagens lys. Heller

ikke ved konstitueringsaftalerne onskede partierne at tale med hverken Socialdemokratiet eller Venstre.

Si i dag er der en konservativ borgmester, der er konstitueret sammen med Enhedslisten, Dansk Folkeparti

og Kristendem okraterne.

Det har allerede vist sig, at det er svertfor konstitueringspartnerne at blive enige om flere ting, si det

bliver spendende at folge.

Socialdemokratiet pA Bornholm har lert meget af valget - og vi er parate til at starte pi en frisk - er trukket

i arbejdstOjet og forbereder os til neste valgi 2025.
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Skriftl ig forma ndsberetning ved genera lforsa ml ing de n 25. april 2022

l(om munalbestyrelsen
Socialdemokratiet fik som bekendt valgt 4 kommunalbestyrelsesmedlemmer: Thomas Thors, Claus Larsen-

Jensen, Maria Kjergaard og Jonna Nielsen. Tillykke med valget.

Thomas Thors valgte at soge om lov til at udtrede af kommunalbestyrelsen, og i stedet indtridte Karen

Lynn Jacobsen - ogsi tillykke til Karen. 1. suppleant er Anne Jensen, 2. suppleant Kirsten Wendell, og 3.

suppleant Kasper Flygare. Ogse tillykke til dem. Ud af disse 8 er 4 helt nyopstillede til kommunalvalget. Si
fornyelsen er startet.

Der er et fint samarbejde mellem partiet og den nye gruppe, hvor Jonna er blevet gruppeformand. Held og

lykke med arbejdet.

Region Hovedstaden
Leila Lind6n fik en godt valg til regionen og blev valgt med 3. flest socialdemokratiske stemmer - i alt 9.31"5

personlige stemmer. STORT TILLYKKE. Men Socialdemokratiet i Regionen fik ogsi et dArligt valg.

Der er fortsat et godt samarbejde med Leila og partiet - Leila tager fat i alle sager - smi som store - i forhold
til Bornholm.

Formanden - Anette Stahr - er prasenteret i Regionens forretningsudvalg, og de 2 nestformend i

Regionsbestyrelsen. Desuden er Henning A. Jensen revisor i regionen.

Folketinget
Det er dejligt, at vi har en socialdemokratisk regering, der si fint har fort os gennem pandemien, hvor

regeringen sammen med folketinget har holdt h6nden bide under menneskene, virksomhederne og

samfunds@konom ien.

Der er et fint samarbejde mellem Lea og Bornholm - hun glemmer ikke Bornholm, selvom hun er blevet en

meget dygtig miljOminister.

Vi har ogsi et fint samarbejde med Jeppe, som har meget travlt som udenrigsminister

Nu stir vi overfor en ny skrekkelig udfordring - krig i Europa- krigen i Ukraine - det kommer jeg ind pi i min

mundtlige beretning.

Beretning fra Hovedbestyrelsen
MOdefrekvens og on-linemOder

Hovedbestyrelsens har siden august 2021 afholdt otte moder. Hertil kommer et par online-m@der i sarlige
anledninger, hvor partiledelsen har Onsket at hore Hovedbestyrelsen i konkrete sager. De fleste af
Hovedbestyrelsesmoderne i perioden er gennemfort som fysiske moder.

Hovedindholdet i hovedbestyrelsens m0der
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S krift I ig forma nds be retn i ng ved ge ne ra lforsa m I i ng de n 25. april 2022

Partiets to nastformand skiftes til at lede HB-moderne. Hvert af hovedbestyrelsens moder har et politisk
hovedpunkt, hvor partiformanden giver en politisk orientering - oftest dekkende store og aktuelle sager,
der fremlegges til kommentering og debat. PA baggrund af kommentarer og debat konkluderer
formanden. Grundet emnernes aktuelle karakter giver det ikke mening her at referere alle politiske sager.
Debatformen indebarer at Hovedbestyrelsens medlemmer har mulighed for komme med kommentarer og
forslag, og partiformanden replicerer.

Det er i almindelighed sidan, at der ikke mi refereres detaljeret fra opleggene og debatten, og det
udsendte referat gengiver heller ikke indholdet, men er alene en registrering af hvem der tager ordet til de
enkelte af dagsordenens hovedpunkter.

Partisekreteren giver en organisatorisk orientering, der rummer en gennemgang af de vasentligste
organisatoriske temaer, der efterfOl gende debatteres.

Flere af hovedbestyrelsens mOder rummer ogsS serlige politiske eller organisatoriske punkter, der er rejst
af lokale organisationsled. Partisekretaren udarbejder et svar/ som hovedbestyrelsen kan kommentere p5.

Herudover rummer dagsordnerne konkrete organisatoriske sager med henblik pA hovedbestyrelsen stilling-
tagen. I og med at hovedbestyrelsen har det overordnede ansvar for partiets okonomi, vil dagsordnerne
ofte rumme serlige punkter vedr. partiets Okonomiske forhold, ligesom Hovedbestyrelsen hvert 5r vedta-
ger de vejledende kontingentsatser.

Dagsordnernevil ogsi ofte rumme udpegelsertil hverviudvalg mv., ligesom dagsordnerne undertiden kan
rumme sager fra det serlige kommunale maglingsudvalg eller andre udelukkelsessager.

Hovedbestyrelsen har vedtaget retningslinjer vedr. krankende adferd og vedtaget en samvarspolitik.

I regi af Hovedbestyrelsen nedsattes i 202A et udvalgsarbejde med henblik pi forslag til en

Nerhedsreformen. Udvalget ventes at fremlegge sine forslag pi Hovedbestyrelsens april-made 2022,
hvorefter forslagene udsendes til debat i partiorganisationen med henblik pi behandling pi partiets
SrsmOde i september 2022.

Et udvalg under Hovedbestyrelsen resulterede i etableringen af tre partiudvalg: lnternationalt udvalg,
Verdensmilsudvalg og et udvalg for Ligestilling og Mangfoldighed samt en rakke netvark.

Revision af partiets love - nye standardvedtegter for alle organisationsled

Nogle storre temaer fra den forl0bne periode:

Arktis og Rigsfel lesskabet

EU-politikken

Den kommende folkeafstem ning

Opstilling til EU-parlamentsvalget i 2024

Resultatet af regions- og kommunalvalgene

KontingentspOrgsm 5l

Arlig aktivitetsplan
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Skriftl ig forma ndsbe retn ing ved ge ne ra lforsa m I i ng den 25. april 2A22

Afslutning

Jeg vilslutte min skriftlige beretning her - jeg vil i min mundtlige beretning sefremad - hvad skalviarbejde
med for atgare det bedre naste gang.

Jeg vil til slut sige tak til alle kandidaterne for deres g6-pi-mod og hum@r i valgkampen. Det har varet en

forn@jelse at vere i valgkamp med jer.

Jeg vil ogsi sige tak til partiforeningerne for det fine samarbejde, vi har,

Tak til de faglige organisationer og FH Bornholm for samarbejdet - det er Socialdemokratiet her pi
Bornholm rigtige glade for.

Tak til den "gamle" kommunalbestyrelsesgruppe, som ikke havde det nemt det sidste 6r. Tak til Thomas,

som tridte til, da Winni fik nye udfordringer - og som gjorde et iherdigt forsog pi at Socialdemokratiet

skulle fortsette pi borgmesterposten.

Tak til Lea og Leila for altid at stille op for Bornholm,

4
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Driftsregnskab 2O21
Socialdemokratiet P5 gornholm
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Driftsbud get 2}22for Socialdemokratiet pi Bornholm

lndtegter:
Pa rtist@tte

Kongrespulje 35 kr. Pr. medlem

Kontingent

Tilskud

lalt

Udgifter:
Annoncer

Generalforsamling

Gaver

Kongres

Aktiviteter incl. L. maj

Kontingent Region Hovedstaden

Kontorhold

Rejser

Folketingsva lg

I alt

28.O24

10.500

15.000

12.000

65.524

8.000

10.000

500

24.000

9.000

5.000

5.000

3.000

65.500



Generalforsamling mandag den 25. april2A22
Bilag 9 a

Aktivitetsplan 2022

Socialdemokratiet pi Bornholm vil arbejde for at synliggore Socialdemokratiets politik bide lokalt,
regionalt, pi landsplan og EU. Socialdemokraterne vil blande sig i den offentlige debat - bide
gennem laeserbreve, moder, debatter og alTangementer.

Socialdemokratiet pi Bornhohn vil ligeledes arbejde for at menige medlemmer af partiet inddrages
i arbejdet gennem dialog og moder. Medlemmerne vil blive inviteret enten direkte eller gennem

annoncering til de forskellige arrangementer. Medlemmerne har desuden mulighed for at deltage i

gruppemoderne, der er flbne for medlemmer. Hvis man onsker at deltage, skal man henvende sig til
gruppeformand Jonna Niel sen.

Socialdemokratiet pi Bornholm vil gerne invitere medlemmer og andre interesserede til at vere
med til at diskutere forskellige politiske emner. Derfor har vi nedsat 8 fremtidsfora, som bliver ledet

af forskellige medlemmer, og som har tilknyttet det relevante kommunalbestyrelsesmedlem. Det er

meningen, at de forskellige fora pi skift skal sti for et arrangement / konference / event ca. en gang

i kvartalet. Bestyrelsen hflber, at rigtig mange vil involvere sig i disse drsftelser, og derved bide fi
flere aktive medlemmer og f& giort borgerne interesserede i politik, men ogsi for at forhibentlig fi
flere medlemmer.

De 8 fremtidsflora: Ungdom - Senior - Klima, Miljo og Energi - Boligpolitisk - Bornepolitisk -

Arbejdsmarkedspolitisk - Social og Sundhed - Kultur og Fritid.

Arsplan 2022

l. krzaltal Vedtagts workshop den 5. januar
Bestyrelsesmade den 17. januar
Online mode om Fremtidsfora den 8. februar
Bestyrelsesmode den 7. marts
Msde om Fremtidsfora den 8. marts

Bestyrelsesmode den 1 1. april om generalforsamlingen
Generalforsamling den 25. april
Falles 1 maj mode pi Bornholms efterskole
Bestyrelsesmode den 9. maj
Maj mined - arrangement vedr. folkeafstemningen 1. juni
Reprresentantskabsmsde Regionen den 22. maj
1 . j uni folkeafstemning vedr forsvarsforbehol det
Grundlovsstevne den 5. juni i Amtsmandsgirdens have
Folkemode fra 16.-19. juni i Allinge
Bestyrelsesmsde den 27 . juni
Sommergruppemode for gruppen og organisationen
Moder i Fremtidsforums grupper
Bestyrelses- og kongresmode 12. september - kongresmodet er ibent for alle
medlemmer
Kongres den 17. - 18. september
Konference (emne fra fremtids forum)
Bestyrelsesmade den 24. oktober
Msder i Fremtidsforums grupper
Konference (emne fra fremtids forum)
Bestyrelsesmsde den 5" december

2. Wartal

3. kvartal

4. kvartal



Bilag 9c

Plan for forberedelse til l<ommunal- og regionsr6dsvalgZO25

Der er 4 6r til neste valg - og vi skal allerede nu begynde at forberede os til valget

Der er 4 opgaver, som skal startes nu

1. Ny spidskandidat
2. Kandidatliste - herunder fastholde interesserede kandidater fra kommunalvalg Zt
3. Kandidatertil regionsridsvalget
4. Valgprogram

Forslag:

Nedsettelse af kandidatudvalg pi generalforsamlinge n 2A22.
Opgave: Ny spidskandidat, kandidater til regionsridsvalget samt kandidatliste til kommunalvalg 25

Nedsettelse af Fremtids fora med deltagelse af interesserede kandidater fra kommunalvalg2I,
i nte resse rede med Ie m me r sa mt a nd re inte resserede.
Opgave: Vere med til at politikudvikle Socialdemokratiet pi Bornholms politik samt opleg til
valgprogram

Generalforsam ling 2023

lngen specifikke opgaver i forhold til valget 2025

Genera lforsam ling 2024

Nedsettelse af va lgudva lg (va lgprogra msudva lg).
Vedtagelse af opstil lingsregler for kom m una lva lget.
Evt. valg af spidskandidat (ellers ved ekstraordiner generalforsamling i efteriret 24).
Va lg af regionsridska nd idat.

Genera lforsamling 2025

Godkendelse af kandidatliste - samt prioritering heraf.
God kendelse af va lgprogra m.



DANMARK FOR FOLKET

Danmark for folket,
det klinger og gror,
det er de strerke, de sejrende ord.
Hver den, der virker med evne og 6nd,
og hver og en, der skaber med den barkede hind,
hver den, der rerligt i arbejdets flid
vil bygge op den nye dag, den nye folkets tid.
Plads for dem alle, plads fbr alle, der vil
Danmark for folket.

Danmark for folket -
fra hyfte og hus,
strerkt skal det stige som v6r vindens sus,

nynne sin sang, hvor maskinerne stir,
og nynne ud, hvor muldens mrend langs agrene gir,
synge ved disk og ved pult pi kontor
og storme ud til havets mrend langs skibes kolvandsspor
Plads for dem alle, plads for alle, der vil
Danmark for folket.

Danmark lor lolket -
det klinger fra nord.
plads for os alle ved samf-undets bord.
Kamp imod dem, der vil storme og sl6
de friheds lyse skanser, som vort folk bygger pA.

Plads for hver tanke, der levende gror,
det er vor sterke tone i det store verdenskor.
Plads for dem alle, plads for alle, der vil
Danmark for folket.
Oskar Hansen


