
Aabybro den 5. oktober 1984.

Socialistisk Folkeparti har ved de seneste valg oplevet en markant opbakning i 
vælgerbefolkningen. Ved de sidste to valg har SF oplevet en vælgertilslutning der efter 
alt at dømme stadig er stigende. Ved sidste folketingsvalg fik SF en tilslutning her i 
Aabybro kommune på 448 vælgere, en tilslutning der i dag gør partiet til det fjerde 
største i kommunen.

Organisationsmæssig er SF et svagt parti. Vi har i dag ca. 7000 medlemmer, 
hvilket selvfølgelig er alt for lidt. Vi er stadig et parti der har de fleste af vore 
medlemmer i de større bysamfund, på trods af at vi kan se, at der er den fornødne 
tilslutning til SF´s politik, også i de mindre kommuner. Vi vil derfor tage det første 
skridt til oprettelse af en partiforening i Aabybro kommune.

Vi indbyder dig derfor til et forberedende møde på Aabybro Bibliotek mandag den 15. 
30oktober kl. 19 , hvor vi skal diskutere hvilke muligheder vi har i Aabybro. På grund af 

tidspres har vi foregrebet begivenhedernes gang en lille smule, ved at vi har arrangeret 
30et offentligt møde med Ebba Strange på Aabybro Kro tirsdag den 23. oktober kl. 19 , 

hvor hun vil fortælle om SF´s historie, og den politik SF står for i dag.

Skulle du være forhindret i at deltage i et af de to omtalte møder, men gerne vil være 
med i arbejdet på et eller andet niveau, er du velkommen til at ringe til en af os. Hvis 
du skulle kende andre der kunne være interesseret i at være med, bedes du orientere 
dem om møderne.

	 	 	 	 Venlig Hilsen

	 	 Per Overgaard	 	 	 Erik Ingerslev
	     	 Indius Jensensvej 10	           	 Bellisvej 10
	     	 9440 Aabybro	 	 	 9440 Aabybro
	     	 tlf. 244101	 	 	 tlf. 241745

Aabybro den 8. oktober 1984.

Til Aabybro-Posten.

Nedenstående indlæg bedes optaget samme dag som medsendte annonce, på forhånd 
tak.

SOCIALISTISK FOLKEPARTI I AABYBRO.
For godt 25 år siden dannedes partiet Socialistisk Folkeparti.
Partiets hovedformål er at virke for socialismen ved at arbejde for en selvstændig dansk 
politik på maxismens idegrundlag. Større og større dele af den danske 
befolkning har fået øjnene op for det rigtige i en sådan politik. Ved de senere års valg 
er SF vokset til at være landets fjerde største parti med næsten 400.000 vælgere bag 
sig. Ved sidste folketingsvalg opnåede SF 448 stemmer i Aabybro kommune, og blev 
dermed også det fjerde største parti her i kommunen.
Som de fleste andre partier i dansk politik har SF også det problem, at vi er svagt 
organiseret. Derfor gør vi på amtsplan en indsats for at øge interessen for det 
partipolitiske arbejde på lokalt plan ved at oprette flere partiafdelinger, således også i 
Aabybro kommune.

Forud for den stiftende generalforsamling vil der blive afholdt et offentligt møde på 
Aabybro kro den 23. oktober hvor formanden for SF´s folketingsgruppe Ebba Strange 
vil fortælle om SF´s historie og om den aktuelle politik SF står for.

Socialistisk Folkeparti er blevet kaldt et virkelighedsfjernt sandflugtsparti, men den 
politiske virkelighed gennem 25 års hårdt arbejde har vist, at partiets idegrundlag er 
rigtig, at de ideer vi står for også kun bruges i praktisk politik.

Erik Ingerslev Larsen
Bellisvej 10
9440 Aabybro

Formand for SF-Nordjylland.



SF får lokal partiafdeling
Aalborg Stiftstidende 17.10.1984

  AABYBRO:  Socialistisk 
Folkeparti vil nu søge at 
oprette en lokal 
partiafdeling i Aabybro. 
Det sker i forbindelse med 
en indsats, Socialistisk 
Folkeparti gør på 
amtsplan for at øge 
interessen for partipolitisk 
arbejde.
  Forud for den stiftende 
generalforsamling holdes 
der tirsdag den 23. 
oktober offentlig møde på 
Aabybro Kro, hvor 
formanden for SF´s 

folketingsgruppe, Ebba 
Strange, vil fortælle om 
SF´s historie og om den 
aktuelle politik, SF står 
for. 
  Erik Ingerslev Larsen, 
Aabybro, oplyser, at 
Socialistisk Folkeparti er 
det fjerdestørste parti i 
kommunen, idet det ved 
det seneste folketingsvalg 
opnåede 448 stemmer i 
kommunen. Det svarer til, 
at partiet på landsplan er 
det fjerdestørste med 
400.000 vælgere.

Folketingsmedlem Ebba Strange, der 
fortalte om SFs tilblivelse.

SF vil oprette lokal afdeling
Aalborg Stiftstidende 28.10.1984

  AABYBRO:  Det står nu 
fast, at Socialistisk 
Folkeparti får en lokal 
partiafdeling i Aabybro. De 
22, der deltog i det 
orienterede møde på 
Aabybro Kro om 
oprettelsen af en lokal 
afdeling, besluttede, at der 
skal holdes stiftende 
generalforsamling i den ny 
partiafdeling 21. 
november.
  På det orienterede møde 
fortalte folketingsmedlem 
Ebba Strange om SF´s 

dramatiske tilblivelse for 
25 år siden, og hun fortalte 
om de kriser, partiet har 
haft. Blandt andel i 
1967-68, da en gruppe 
brød ud og dannede 
Venstresocialisterne.
  Ebba Strange kom i sin 
timelange redegørelse også 
ind på aktuelle forhold, for 
eksempel det manglende 
samarbejde med 
Socialdemokratiet, og hun 
gav udtryk for, at et 
samarbejde næppe vil blive 
til noget.
  De aktuelle nedskæringer 

blev også berørt i Ebba 
Stranges foredrag, der 
fulgtes af en generel debat 
om partiets arbejde og om 
folketingsgruppens kontra 
hovedbestyrelsens.
  Aftenen resulterede i, at 
det besluttedes at indkalde 
til en stiftende 
generalforsamling i en 
partiafdeling i Aabybro 21. 
november. Der er endnu 
ikke truffet beslutning om, 
hvor den stiftende 
generalforsamling skal 
holdes.

Aabybro den 8. november 1984.

Gode ven.
Som det er dig bekendt er der nu så mange medlemmer af SF i Aabybro kommune, at vi starter 
en lokal partiforening her. Hvis ikke du gør indsigelse imod det, vil du blive overflyttet til denne 
partiforening med virkning fra oktober kvartal 1984.

30Vi indkalder samtidig til stiftende generalforsamling onsdag den 21. november kl. 19. , i SiD´s 
lokaler, Østergade 64, Aabybro, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Vedtagelse af love
3. Valg af
    a) formand/forkvinde
    b) kasserer
    c) bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
    d) amtsbestyrelsesmedlem
    e) revisorer og suppleant
4. Fastsættelse af kontingent
5. Fremtidigt arbejde
6. Eventuelt

Der medsendes partiets love, forslag til afdelingens love og forslag til kontingent.
I forslag til lovene har vi opstillet to forslag i paragrafferne 4, 6 og 7, spørgsmålet er nemlig, 
skal vi afholde 1 eller 2 generalforsamlinger om året.
Ønsker du yderligere oplysninger er du velkommen til at ringe til en af os.
God læselyst – vi ses onsdag den 21. november.

	 	

	 	 	    Venlig hilsen

	

	 	 Per Overgaard	          Erik Ingerslev
   	 	       244101    	              241745



Aabybro den 8. november 1984.

Der indkaldes hermed til stiftende generalforsamling i Socialistisk Folkeparti, Aabybro afdeling.
30Generalforsamlingen afholdes onsdag den 21. november kl. 19 , i SiD´s lokaler Østergade 64, 

Aabybro, med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Vedtagelse af love

 3. Valg af
      a) formand/forkvinde
     b) kasserer
     c) bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
     d) 1 amtsbestyrelsesmedlem
     e) revisorer og suppleant
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Fremtidigt arbejde
 6. Eventuelt

Der medsendes partiets love, forslag til afdelingens love og forslag til kontingent.
I forslag til lovene har vi opstillet to forslag i paragrafferne 4, 6 og 7, spørgsmålet er nemlig, 
skal vi afholde 1 eller 2 generalforsamlinger om året?

Hvis du endnu ikke har sendt dit indmeldelseskort til Erik Ingerslev Larsen, Bellisvej 10, 9440 
Aabybro, bedes du gøre dette, eller tage det med når du kommer til generalforsamling.
God læselyst – vi ses onsdag den 21. november.

Venlig hilsen

Per Overgaard  Erik Ingerslev

OVERSIGT OVER KONTINGENT FASTSAT AF HOVEDBESTYRELSEN:
brutto årsløn	 	 	 lokal	 	 central	   	  i alt
A	 under   60.000	 	 13,50	 	 31,50	   	  45,00
B	 60.000 - 132.000	 	 27,00	 	 63,00	   	  90,00
C	 132.000 og derover	 	 40,50	 	 94,50	 	 135,00

KONTINGENT I AALBORG PARTIAFDELING:
brutto årsløn	 	  	 lokal	 	 central	   	  i alt
A	 pensionister/studerende	  28,50	 	 31,50	   	  60,00
B	 under 80.000	 	  70,50	 	 31,50	  	 102,00
C	 80.000  -  100.000	 	  87,00	 	 63,00	  	 150,00
D	 100.000 - 150.000	 	 117,00	 	 63,00	  	 180,00
E	 150.000 og derover	 	 145,50	 	 94,50	  	 240,00

FORSLAG TIL KONTINGENT I AABYBRO PARTIAFDELING:
brutto årsløn	 	 	 lokal	 	 central	   	  i alt
A	 under 60.000	 	 28,50	 	 31,50	   	  60,00
B	 60.000  -  100.000	 	 37,00	 	 63,00	  	 100,00
C	 100.000 - 132.000	 	 77,00	 	 63,00	  	 140,00
D	 132.000 - 160.000	 	  85,50	 	 94,50	  	 180,00
E	 160.000 og derover	  125,50	 	 94,50	  	 220,00	
	
Vi har vist hvad HB har fastsat som det mindste kontingent der skal betales pr. kvartal.
Under det kan I se hvad der er kontingentsatserne i Aalborg partiforening pr. kvartal.
Forslaget til kontingent i Aabybro partiforening skulle kunne dække de udgifter der måtte 
komme. Kontingentet er også her pr. kvartal.



SF danner partiafdeling i Aabybro Kommune
Aabybro-Posten 14.11.1984

  På et offentlig møde 
afholdt af Socialistisk 
Folkeparti blev det 
besluttet at danne en 
partiafdeling i Aabybro 
Kommune.
  Mødet indledtes med et 
oplæg fra 
folketingsmedlem Ebba 
Strange, der i sit oplæg gav 
de 22 fremmødte en 
historisk gennemgang af 
SF´s historie fra partiets 
start i 1959 til i dag. Ebba 
Strange fortalte om de 
brydninger der har været 
gennem partiets 25 årige 
historie, bl.a. om da der for 
første gang i Danmarks-
historien var et 
arbejderertal  i 
folketinget, et ertal der 
desværre endte i 1967, 
med en sprængning af SF 
og dannelse af partiet VS. 
Det andet arbejderertal 
fra 1971 til 1973 sluttede 
da en enkelt 
socialdemokrat forlod 
gruppen.

 I 1977 opnåede SF sit 
hidtidig dårligste 
valgresultat, og opnåede 
kun 7 mandater i 
folketinget. Dette var 
kulminationen på en lang 
partidiskussion om hvor 
tæt SF skulle ligge sig op 
ad Socialdemokratiet. Vi 
k en afklaring, og siden 
da er det gået støt fremad 
for SF, der til dato aldrig 
har stået stærkere 
parlamentarisk. En styrke 
partiet mærker i alle 
områder i landet.
  I den dagsaktuelle politik 
forsøger SF med sin 
politik, at dæmme op for, 
de asociale nedskæringer 
der nder sted. SF forsøger 
bl.a. at skabe et alternativ 
til det borgerlige rekløver, 
et arbejderertal. Desværre 
kan Socialdemokratiet 
endnu ikke se det 
nødvendige i, at der 
opstilles et fælles alternativ 
til den borgerlige 
nedskæringspolitik, der i 
øjeblikket føres. SF tror, at 

lønmodtagerne kan se det, 
og vil presse 
Socialdemokratiet.
  På atomraketområdet er 
det dog lykkedes af få et 
samarbejde med 
Socialdemokratiet. Således 
at der i dag er et ertal i 
folketinget for, at Danmark 
skal være atomvåbenfrit i 
alle situationer, og at den 
danske regering skal 
arbejde aktivt for 
atomnedrustning.
  Efter oplægget fra Ebba 
Strange var der en livlig 
debat om alle de politiske 
problemer der tårner sig 
op. Alle var enige om, at 
det er nødvendigt at ere 
går aktivt ind i politik, 
også lokalt. Derfor 
besluttedes det at 
Socialistisk Folkeparti 
afholder en stiftende 
generalforsamling onsdag 
den 21. november i SID´s 
lokaler i Aabybro, her vil 
Socialisk Folkepartis 
Aabybro afdeling se dagens 
lys.

SF-forening stiftes i Aabybro
Aalborg Stiftstidende 16.11.1984

  AABYBRO:  Socialistisk 
Folkeparti har stiftende 
generalforsamling for en 
lokalafdeling i Aabybro 
Kommune onsdag den 21. 
november i Østergade i 
Aabybro.
   På den stiftende 

generalforsamling vil der 
blive forelagt oplæg til 
lokallove, og der vil blive 
drøftet en række praktiske 
ting, ligesom den 
kommende tids arbejde 
skal tilrettelægges.
  Her vil det først og 
fremmest blive næste års 
kommunalvalg, der 

kommer til at optage en 
væsentlig del af tiden. 
  Selv om den lokale 
vælgerforening knap og 
nap er stiftet, har partiet 
26 medlemmer i Aabybro, 
oplyser en af initivtagerne 
til oprettelsen af 
lokalforeningen, Erik 
Ingerslev Larsen, Aabybro.

Stiftende generalforsamling onsdag den 21. november 1984

Erik Ingerslev bød, som en af initiativtagerne til oprettelse af en lokal partiafdeling i Aabybro, 
velkommen til 16 fremmødte medlemmer og/eller sympatisører af SF, til den stiftende 
generalforsamling.
Efter velkomsten og en kort introduktionsrunde startede generalforsamlingen, efter den i 
forvejen udsendte dagsorden som følgende:

1. Valg af dirigent
Valgt blev Ole Hansen, Mortensgade 14, Aabybro.

2. Vedtagelse af love
§ 1: Navn og hjemsted
Foreningens navn er Socialistisk Folkeparti, Aabybro afdeling.

§ 2: Formål
Foreningens formål er blandt medlemmerne at udbygge kendskabet til de socialistiske ideer 
gennem foredrag, studiekredse mv. samt at arbejde i byråd og udføre politiske aktiviteter i 
øvrigt for derved at virke for socialismen i Danmark.

§ 3: Medlemskab
stk. 1 - Som medlem af partiforeningen kan enhver optages, der tilslutter sig partiets formål og 
overholder dets love, samt betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. 
Medlemsskabet ophører, såfremt en af de førnævnte betingelser overtrædes.
stk. 2 - Medlemmer har dog ret til at få deres sag behandlet på førstkommende 
generalforsamling efter medlemsskabets ophør.
stk. 3 - Valg til tillidsposter i partiet kan først ske efter eet års medlemsskab, dog kan et 
medlem vælges som delegeret til Landsmøde efter et halvt års medlemskab.

§4: Bestyrelsen
stk. 1 - Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf formand/forkvinde og kasserer vælges 
særskilt på generalforsamlingen.
st. 2 - Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen på en årlig generalforsamling i april 
måned ved skriftlig afstemning iflg. § 7, stk. 3.
stk. 3 - Bestyrelsesmøde afholdes mindst een gang om måneden (juli måned undtaget), eller 
hvis 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
stk. 4 - Fravær uden afbud fra to på hinanden følgende bestyrelsesmøder medfører udelukkelse 
og indkaldelse af suppleanten.
stk. 5 - Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens arbejde mellem generalforsamlingerne.
stk. 6 - Alle bestyrelsesmøder er åbne for foreningens medlemmer.

§ 5: Foreningens struktur
stk. 1 - Økonomigruppen
Gruppen består af kassereren, der er ansvarlig for økonomien, samt to øvrige 
bestyrelsesmedlemmer, der er ansvarlig for indsamlinger, kontingentopkrævning, samt for 
initiativer til arrangementer til styrkelse af foreningens økonomi. Dispositioner på beløb over 
200,- kr. skal godkendes af bestyrelsen.

stk. 2 - Kommunalpolitisk gruppe
Gruppen er åben for alle medlemmer, men består mindst af de til enhver tid siddende 
byrådsmedlemmer for SF, samt 2 bestyrelsesmedlemmer.
Gruppen har til opgave at følge byrådsarbejdet.

stk. 3 - Bladgruppe
Bestyrelsen nedsætter en bladgruppe på 3 medlemmer, hvoraf een fra bestyrelsen. 
Bladgruppen udsender partiforeningens interne blad.

§ 6: Regnskabet



Regnskabet skal revideres af de generalforsamlingsvalgte revisorer før hver generalforsamling 
og fremlægges til godkendelse her. Revisorerne har ret til at foretage ekstra revisioner. 
Regnskabsåret går fra 1. marts til 28. februar.

§ 7: Generalforsamling
stk. 1 - Generalforsamlingen, der er partiafdelingens højeste myndighed, skal indkaldes af 
bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Sammen med indkaldelsen udsendes bestyrelsens 
politiske og organisatoriske beretning, samt regnskabet.
Forslag til vedtagelse på generalforsamlingen skal indsendes til formanden/forkvindens adresse 
senest 7 dage før dennes afholdelse.
stk. 2 - Ekstraordinære generalforsamlinger, hvortil gælder samme regler som til ordinære med 
undtagelse af nærværende paragrafs stykke 3, skal afholdes når 1/4 af medlemmerne elletr 2 
bestyrelsesmedlemmer skriftligt med motiveret dagsorden kræver det.
stk. 3 - Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigenter
2. Beretninger
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af formand/forkvinde (ulige år) valg af kasserer (lige år)
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter (ulige år) valg af 1 bestyrelsesmedlem og 
2 suppleanter (lige år)
7. Valg af amtsbestyrelsesmedlem (ulige år)
8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant (lige år)
9. Eventuelt.
stk. 4 - Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med de fremmødte medlemmer og almindelig 
stemmeflertal er gældende. Alle valg er skriftlige. Adgang til generalforsamlingen har kun 
medlemmer mod forevisning af gyldigt medlemskort.

§ 8: Landsmøde
Valg af delegerede til landsmødet finder sted på et medlemsmøde, hvor der vælges det antal 
delegerede, som er foreskrevet af partiets hovedbestyrelse. Forslag til landsmødet og 
indkaldelse af medlemsmødet følger i øvrigt samme regler som i § 7.

§ 9: Opstillingsmøder
Opstilling af kandidater til kommunale og nationale valg sker ved et medlemsmøde. Indkaldelse 
af medlemsmødet følger i øvrigt samme regler som i § 7.

§ 10: Lovændringer
Ændringer af lovene kan ske ved almindelig stemmeflertal på ordinære generalforsamlinger.

§ 11: Foreningens opløsning
Partiforeningen kan opløses, såfremt 4/5 af alle medlemmer stemmer herfor. Ved en eventuel 
opløsning tilfalder foreningens midler Socialistisk Folkepartis hovedledelse.

§ 12: Foranstående er i alle henseender undergivet Socialistisk Folkepartis love og 
bestemmelser.
Bemærkninger omkring vedtagelse af lovene:
Der var stillet 2 forslag i lovene om hel- eller halvårlig generalforsamlinger, efter en kort debat, 
blev foreslaget om halvårlige generalforsamlinger trukket.

3. Valg af
a - formand
Erik Ingerslev, Bellisvej 10, Aabybro blev eenstemmigt valgt til formand.
b - kasserer
Per Overgaard Pedersen, Indius Jensensvej 10, Aabybro blev eenstemmigt valgt til kasserer.
c - bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
1. bestyrelsesmedlem, Jette Staal, Grebjerg 4, Gjøl blev valgt med 12 stemmer.
2. bestyrelsesmedlem, Christian Hellum, Haldagervej 102, Biersted blev valgt med 10 stemmer.

3. bestyrelsesmedlem, Kirsten Nedergaard, Svendbjerggårdsvej 85, Biersted, blev valgt med 8 
stemmer. 1. suppleant, Torben Ertmann, Karetmagerstræde 4, Gjøl, blev valgt med 4 stemmer.
2. suppleant Kaj Christensen, Enghaven 18, Biersted blev valgt med 4 stemmer.
d - amtsbestyrelsesmedlem
Anne Mette Jacobsen, Bredgade 18, Aabybro blev eenstemmigt valgt til 
amtsbestyrelsesmedlem.
e - revisorer og suppleant
1. revisor Torben Ertmann blev valgt med 12 stemmer, 2. revisor Ole Hansen blev valgt med 9 
stemmer,  revisorsuppleant Verner Knudsen, Svendbjerggårdsvej 85, Biersted blev valgt med 7 
stemmer.
Bemærkninger til valgene:
Der var opstillet 5 medlemmer til bestyrelsen og alle de fremmødte stemte på op til 3 
medlemmer på stemmesedlen.
Der var opstillet 3 medlemmer til revisorer og alle de fremmødte stemte på op til 2 medlemmer 
på stemmesedlen.
Formanden, første - og anden bestyrelsesmedlem, begge suppleanter til bestyrelsen og 
amtsbestyrelsesmedlemmet er på valg i ulige år, dvs. første gang på generalforsamlingen i april 
1985.
Kassereren, tredie bestyrelsesmedlem og begge suppleanterne til bestyrelsen er sammen med 
de 2 revisorer og deres suppleant på valg i lige år, dvs. første gang på generalforsamlingen i 
april 1986.

4. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet blev foreslået og fastsat som følgende pr. kvartal: brutto årsløn

brutto årsløn	 	 	 lokal	 	 central	 i alt
a.   under 60.000	 	   28,50	 	 31,50	  	  60,00
b.   60.000 – 100.000	 	  37,00	 	 63,00	 	 100,00
c.  100.000 – 132.000	 	  77,00	 	 63,00	 	 140,00
d.  132.000 – 160.000	 	  85,50	 	 94,50	 	 180,00
e.  160.000 og derover	 	 125,50	 	 94,50	 	 220,00
Bemærkninger:
Det blev vedtaget at opkrævningen sker fra oktober kvartal 1984 og opkræves 
lokalt.

5. Fremtidige arbejde
I følge de vedtagne love skal der nedsættes en økonomigruppe, en bladgruppe og en 
kommunalpolitisk gruppe og specielt den kommunalpolitiske gruppe gav anledning til debat, da 
det var foreslået at gruppen blev åben også for ikke medlemmer af SF og efter en afstemning 
hvor følgende regler blev foreslået:
1 - de må ikke være medlem af et andet parti
2 - de har ingen stemmeret
3 - de kan ikke opstilles til tillidsposter
4 - de skal betale det kontingent som betales til den lokale partiforening.
Forslaget blev vedtaget med følgende stemmer:
12 stemte for
0 stemte imod
2 stemte ikke.

6. Eventuelt
Der blev givet en orientering omkring SF's struktur og om partiets forlag og diverse udgivelser, 
avis mm.
Dernæst var der en kort runde omkring det medlemmerne ønskede og forventede af det 
fremtidige politiske arbejde.
Bestyrelsen enedes om at mødes til det første bestyrelsesmøde tirsdag den 27. november.
Dernæst opløstes generalforsamlingen.

referent: Per Overgaard



SF har fået lokalafdeling
Aalborg Stiftstidende 25.11.1984

  AABYBRO: Socialistisk 
Folkepartis lokalafdeling i 
Aabybro er nu en realitet. 
På en stiftende general-
forsamling i SiD bygningen 
i Aabybro valgtes en 
bestyrelse på fem 
medlemmer med Erik 
Ingerslev Larsen, Aabybro 
som formand, og Per 
Overgaard, Aabybro, som 
kasserer. Erik Ingerslev 
Larsen er i forvejen kendt i 
politiske kredse, idet han 
er Socialistisk Folkepartis 
folketingskandidat i 
Nordjylland.     
 Formanden og kassereren 
valgtes af 
generalforsamlingen 
direkte. Desuden valgtes til 
bestyrelsen Jette Staal, 
Gjøl, Christian Hellum, 
Biersted, og Kirsten 
Nedergaard, Biersted. Som 
suppleanter valgtes Torben 
Ertmann, Gjøl og Kaj 
Christensen, Biersted. 
Som revisorer valgtes 

Torben Ertmann og Ole 
Hansen, Aabybro.
  Den nystiftede 
lokalafdeling tager som sin 
første arbejdsopgave fat på 
at forberede sig på 
kommunalvalget næste år, 
og det står allerede nu 
fast, at partiet vil stille op 
til valget.
  Den ny forening har 26 
medlemmer, hvoraf de 16 
deltog i den stiftende 
generalforsamling. De 16 
vedtog også lovene for 
foreningen, ligesom de 
vedtog kontingentsatser. 
Der opereres med fem 
bruttoindtægtsbestemte 
satser, hvor den laveste er 
60 kr. i kvartalet og den 
højeste 220 kr.
  Den nye forening vil i 
nærmeste fremtid tage fat 
på en kursusrække om SF-
politikken, og den vil 
tilbyde de mennesker, der 
er interesserede i SF-
politik, men ikke 
interesserede i at være 

medlem af den politiske 
forening, samarbejde om 
forskellige opgaver.
  Den nyvalgte bestyrelse 
holder konstituerende 
møde på tirsdag.

Erik Ingerslev Larsen, SF-folketingskandidat 
i Nordjylland, er formand for den nye SF-
afdeling i Aabybro

SF-Aabybro
v/Erik Ingerslev
Bellisvej 10
9440 Aabybro
tlf. 241745.	

	

Aabybro den 25. november 1984

Til Bestyrelsesmedlemmerne.
Hermed indkaldes til det første bestyrelsesmøde der afholdes tirsdag den 27. november kl. 
1930 i SiD´s lokaler Østergade 64.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af sekretær
3. Valg af økonomigruppe
4. Bladgruppen
5. Kommunalgruppen
     a) ikke medlemmer
     b) medlemsmøde 12. dec. med Helle Jacobsen
     c) valgprogram
6. Aktivitetsplan for 1. halvår 1985
7. Hvervekampagne
8. Tilforordnede ved valg
9. Eventuelt

Kammeratlig hilsen
	 Erik Ingerslev



Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. november 1984

Det første bestyrelsesmøde, hvortil kun undtagelsesvis bestyrelsen var indkaldt, blev afholdt 
tirsdag den 27. november 1984 i SiD's lokaler i Aabybro. Alle var mødt.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af sekretær
3. Valg af økonomigruppe
4. Bladgruppe
    a - Bogsalg
5. Kommunalgruppe
    a - ikke medlemmer 
    b - medlemsmøde 12. december med Helle Jacobsen
    c - valgprogram
6. Aktivitetsplan for 1. halvår 1985
7. Hvervekampagne
8. Tilforordnede ved valg
9. Eventuelt

ad 1. Erik Ingerslev valgtes til dirigent.

ad 2. Kirsten Nedergaard til sekretær

ad 3. Per Overgaard Pedersen, Christian Hellum og Jette Staal valgtes til økonomigruppen. Man 
enedes om at oprette en girokonto i Aabybro, så kontingent og lignende (bl.a. "Internt nyt") 
kan gå direkte til SF Aabybro. Erik og Per vil stå for denne konto. Økonomigruppen vil tage 
initiativ til indsamlinger og arrangementer der kan give overskud til foreningen bl.a. blev 1. maj 
nævnt.

ad 4. Der skal vælges 3 medlemmer til bladgruppen. Disse skal bl.a. sende meddelelser og 
andet til "Internt nyt". Kirsten blev valgt og ved førstkommende medlemsmøde vil man finde 2 
mere, der er interesserede. Bestyrelsen vil foreslå Annemette Jakobsen, Aabybro.
ad 4a. Dette punkt var ikke med i den oprindelige dagsorden, men blev foreslået af Per. idet 
han mente at bogsalg ville kunne give et supplement til økonomien. Christian blev valgt som 
ansvarlig for indkøb og gennemlæsning af SF udgivelser - S.P forlag.

ad 5. Der skal vælges medlemmer til kommunalgruppen.
ad 5a. Der er fem på listen, der ønsker at være medlemmer af partiforeningen.
ad 5b. Det første medlemsmøde om kommunalpolitik afholdes onsdag den 12. december kl. 
19.30 i SiD's lokaler i Aabybro. SF's byrådsmedlem i Brønderslev, Helle Jakobsen orienterer om, 
hvordan kommunalpolitik fungerer i en by, der størrelmæssigt kan sammenlignes med Aabybro. 
Erik vil ved dette møde foreslå, at den valgte kommunalpolitiske gruppe deler sig op i 
smågrupper, der tager forskellige emner op i beboelse, social eller skolepolitik og lignende og at 
bestyrelsen indkalder til møde en gang om måneden, hvor man kan tage en bred diskussion.
ad 5c. Valgprogram (incl. kandidater) skal være fremme inden sommerferien. Christian 
undersøger muligheden for trykning af valgprogrammer.

ad 6. Man enedes om at indkalde til bestyrelsesmøde onsdag den 9. januar 1985 - dagsorden 
vil blive fremsendt.

Udledt af medlemsmødet den 12. december dette år om kommunalpolitik, foreslås 
medlemsmøde sidste tirsdag i hver måned - første gang den 29. januar 1985 og sidste gang 
28. maj 1985, hvor valgprogrammet gerne skulle være færdigt.

Man enedes om at indkalde til medlemsmøde tirsdag den 15. juni 1985 vedrørende introduktion 
om SF's politik. Dette møde bør publiceres med emner, der kan stimulere interessen for SF's 
princip og handlingsprogram.

ad 7. Erik foreslog at man uddelte "SF i 80'erne" eventuelt med folder om SF i Aabybro.

ad 8. Erik skriver til byrådet angående SF's interesse for at være med som tilforordnede ved 
valg.

ad 9. Ingen eventuelt.

referent: Kirsten Nedergaard / sekretær



Socialistisk Folkeparti
Aabybro afdeling
v/Erik Ingerslev
Bellisvej 10
9440 Aabybro
tlf. (08)241745

Aabybro den 29. november 1984

Til Partikontoret.
På en stiftende generalforsamling onsdag den 21. november 1984 blev Socialistisk Folkeparti, 
Aabybro afdeling oprettet.
Vi fremsender 13 indmeldelseskort samt en liste på 14 medlemmer der skal overflyttes fra 
Aalborg partiforening.
For at få en rimelig opstart økonomisk, søger partiafdelingen forretningsudvalget om, at måtte 
blive fritaget for at indbetale kontingent til hovedkassen for oktober kvartal 1984 og januar 
kvartal 1985.
De på generalforsamlingen vedtagne lokallove vedlægges.
Der vedlægges liste over bestyrelsen.
Kontingentet opkræves af partiafdelingen.

  Kammeratlig hilsen

    Erik Ingerslev
             Aabybro afd.

Socialistisk Folkeparti
Partikontoret
Christiansborg

Efter aftale med Aalborg partiforening overflyttes nedenstående medlemmer til Aabybro 
partiforening:

Hanne Broberg, Vadumvej 25, Nørhalne, 9430 Vadum
Anne Mette Jacobsen, Bredgade 18, 9440 Aabybro
Per Overgaard Pedersen, Indius Jensensvej 10, 9440 Aabybro
Erik Ingerslev Larsen, Bellisvej 10, 9440 Aabybro
Dan Birk Kjeldsen, Knøsgårdsvej 48, Knøsgård, 9440 Aabybro
Maja Schwartz, Knøsgårdsvej 48, Knøsgård, 9440 Aabybro
Jan Hein Andersen, Udholmsvej 39, Moseby, 9440 Aabybro
Kurt Rasmussen, Tranum Engvej 142, 9460 Brovst
Jytte Dahm Rasmussen, Tranum Engvej 142, 9460 Brovst
Vera Konnerup, Diget 7, 9460 Brovst
Agnes Jensen, Engtoften 29, 9690 Fjerritslev
Jette Jansen, Nørthorupvej 270, 9690 Fjerritslev
Susanne Jensen, Aggersundvej 253, 9690 Fjerritslev
Vivi Larsen, Møllebakken 26, 9460 Brovst

Postnumrene i partiforeningens område er følgende:
9430
9440
9460
9690

Partiforeningen opkræver selv kontingent
Partiforeningens navn er: SOCIALISTISK FOLKEPARTI, AABYBRO AFDELING.



Socialistisk Folkeparti Aabybro afdeling
v/Erik Ingerslev
Bellisvej 10
9440 Aabybro
tlf. 241745   

Aabybro den 1. december 1984

Til medlemmerne.
Opstarten af Socialistisk Folkeparti, Aabybro afdeling er nu overstået, på den stiftende 
generalforsamling den 21. november blev følgende bestyrelse valgt:
Formand: Erik Ingerslev, Aabybro
Kasserer: Per Overgaard, Aabybro, tlf. 244101
Sekretær: Kirsten Nedergaard, Biersted, tlf. 269349
Jette Staal, Gjøl, tlf. 277354 Christian Hellum, Biersted, tlf. 268465

Til de mange nye medlemmer vil der om kort tid komme en del materiale fra partikontoret, om 
ca. en uge. Internt Nyt vil I få fra januar.
Til de medlemmer der har modtaget Internt Nyt for december måned skal vi sige at det 
indlagte girokort ikke skal bruges, vi vil senere udsende girokort til betaling af kontingent for 
januar kvartal til alle.

Kontingentet er fastsat som det udsendte forslag, det vil sige:
 brutto årsløn   kontingent
under      60.000 kr.               60,00 kr. pr. kvartal
mellem   60.000 og 100.000 kr.  100,00 kr. pr. kvartal
mellem  100.000 og 132.000 kr.  140,00 kr. pr. kvartal
mellem  132.000 og 160.000 kr.  180,00 kr. pr. kvartal
over      160.000 kr.    220,00 kr. pr. kvartal

Der vedlægges girokort til betaling af kontingent for oktober kvartal. De der har betalt 
kontingent til Aalborg afdeling skal ikke bruge dette kort, vi vil modtage det indbetalte beløb 
derfra.

Det første medlemsmøde om kommunalpolitik afholder vi onsdag den 12. december kl. 19.30 i 
SiD´s lokaler, Østergade 64, Aabybro. 
SF´s byrådsmedlem Helle Jacobsen, Brønderslev, kommer og giver et oplæg om hvordan det er 
at være SF-byrådsmedlem. Samme dag skal vi tage stilling til hvordan vi strukturerer 
opgaverne med at lave det kommende kommunale valgprogram.

Dagsorden for medlemsmødet:
1. Valg af dirigent
2. Valg af bladgruppe
3. Oplæg og diskussion med Helle Jacobsen
4. Fastlæggelse af arbejdsgang for det kommunalpolitiske arbejde
5. Eventuelt

De på generelforsamlingen vedtagne love vedlægges.

  Kammeratlig hilsen

     Erik Ingerslev
 SF-Aabybro afdeling

Socialistisk Folkeparti
Aabybro afdeling
v/Erik Ingerslev
Bellisvej 10
9440 Aabybro
tlf. 241745

Aabybro den 1. december 1984

Som det måske er dig bekendt er der nu startet en afdeling af Socialistisk Folkeparti i Aabybro 
kommune. Afdelingen har fra starten 28 medlemmer samt 5 sympatisører.
Hvis du skulle være interesseret i politisk arbejde sammen med os, giver vi dig hermed to 
muligheder:

1. at blive medlem af SF-Aabybro afdeling
2. at blive medlem af kommunalgruppen

Ønsker du yderligere oplysninger er du velkommen til at ringe til en af os i bestyrelsen, der er 
følgende:

Formand: Erik Ingerslev, Aabybro, tlf. 241745
Kasserer: Per Overgaard, Aabybro, tlf. 244101
Sekretær: Kirsten Nedergaard, Biersted, tlf. 269349
 Jette Staal, Gjøl, tlf. 277354
 Christian Hellum, Biersted, tlf. 268465

Du er også velkommen til at deltage i vores medlemsmøde om kommunalpolitik onsdag den 12. 
december kl. 1930 i SiD´s lokaler, Østergade 64, Aabybro. Hvor SF´s byrådsmedlem i 
Brønderslev, Helle Jacobsen vil komme og fortælle om sit arbejde.

Vi håber dette har vagt din interesse. Er du ikke interesseret må du undskylde henvendelsen

.
  Kammeratlig hilsen

 Erik Ingerslev
          SF-Aabybro afdeling.



Medlemsmøde onsdag den 12. december 1984

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af bladgruppe
3. Oplæg og diskussion med Helle Jakobsen
4. Fastlæggelse af arbejdsgang for det kommunalpolitiske arbejde
5. Eventuelt

ad 1. Erik blev valgt til dirigent.

ad 2. Anne Mette Jakobsen, Per Overgaard og Kirsten Nedergaard blev valgt til 
bladgruppen.

ad 3. Erik bød velkommen til SF's byrådsmedlem i Brønderslev Helle Jakobsen.
Helle Jakobsen ønskede tillykke med SF's Aabybro afdeling og fortalte derefter levende om sin 
egen oplevelse af at være engageret i kommunalpolitisk arbejde. Hun gav mange gode råd og 
understregede vigtigheden af at have en god baggrundsgruppe. Hun rådede til, at man holdt sit 
ambitionsniveau på et plan, hvor man kan klare det, og sagde, at ro og værdighed gav bonus. 
Også pressen var det vigtigt at man havde et godt forhold til. Få dage efter var der en 
udmærket artikel i Aalborg Stiftstidende vedrørende mødet.

ad 4. Vedrørende det aktuelle kommunalpolitiske arbejde i Aabybro blev det vedtaget, at Erik 
Ingerslev tager sig af erhvervs- og økonomipolitiken. Dan Birk Kjeldsen og 
Annemette Jakobsen af det kulturpolitiske. Jette Staal, Irma Overgaard Pedersen og Kirsten 
Nedergaard af det socialpolitiske og Anne Mette Jakobsen af miljøpolitiken.
Der vil blive holdt kommunalt fællesmøde den sidste tirsdag i hver måned.

Kirsten Nedergaard/sekretær

Socialistisk Folkeparti
Partikontoret        Tlf: (01) 127011
Christiansborg        Tlf: (01) 116600, lokal 1458
1218 København K       Giro 4033000

            D. 17. december 1984.

SF Åbybro
Erik Ingerslev Larsen
9440 Åbybro

Åbybro partiforening er nu registreret i vores system. Jeres partiforening har fået nummer 24-
212. 24 står for Nordjyllands Amt. 212 er jeres løbenummer i vores system.
Vi vedlægger et udskrift af medlemslisten, sådan som den ser ud på nuværende tidspunkt. Det 
er måske en god idé, at I selv sørger for mangfoldiggørelse af listen til jeres eget brug. 
Partiforeningskassereren skal i hvert fald have listen. Vi har i denne forbindelse et enkelt 
problem: Jan Hein Andersen står hos os registreret med en anden adresse end den I oplyser. 
Vil I snarest ringe til Lis Bak og afklare det problem?
Vi vedlægger også en vejledning vdr. medlemslisternes tekniske oplysninger og 
partiforeningsvejledning vdr. medlemskartoteket.
Vi skal gøre jer opmærksom på, at det bl.a. er jeres opgave at holde øje med, at ingen 
medlemmer oparbejder en større kontingentrestance til jer. I skal meddele partikontoret ved 
Lis Bak, hvis medlemmer desværre skal slettes på grund af kontingentrestance.
I vil omkring den 25. i hver måned modtage en rettelsesjournal til medlemslisten i tilfælde af 
ændringer. Har I ændringer i forhold til medlemslisten (fx.  adresseændring, kontingentsats), 
bedes I påføre ændringerne på listen og sende en kopi ind til partikontoret.
Er der praktiske spørgsmål vdr. kontingentopkrævning, indmeldelse og udmeldelse af 
medlemmer mv., som I ikke umiddelbart forstår, så ring til Lis Bak, tlf. 01-127011. Har I 
spørgsmål om partiforeningsarbejdet i almindelighed, beds I rette henvendelse til 
undertegnede, som til enhver tid vil stå til jeres disposition med praktiske råd og vink - også 
gerne besøg i partiforeningen. Tlf: 01-116600 lok. 1478
Held og Lykke med jeres partiforening

Med kammeratlig hilsen

Arly Eskildsen
Politisk-organisatorisk sekretær



Socialistisk Folkeparti
Aabybro afdeling
v/Erik Ingerslev
Bellisvej 10
9440 Aabybro
tlf. (08)241745
Giro 6 14 43 30

Aabybro den 25. december 1984

Til medlemmerne.
Vi er nu så småt startet op med udarbejdelsen af valgprogrammet til 
kommunalvalget 1985. Vi håber at så mange som muligt vil deltage i arbejdet. Hvis du vil med i 
en af grupperne kan du ringe til en af dem der har meldt sig, eller ringe til formanden og blive 
skrevet på en af de andre foreslåede grupper. Vi holder fællesmøder om hvor langt vi er nået 
den sidste tirsdag i hver måned.
Valgprogrammet skal være færdigt sidst i maj måned.

På medlemsmødet den 15. januar vil diskussionen være på baggrund af 
princip- og handlingsprogrammet fra: IV 5 om virksomhedsdemokrati og 
samfundsstyring, til IV 9 økonomisk lighed (inkl. skatte- og socialpolitik).
Der vedlægges girokort til betaling af kontingent for januar kvartal 1985. De der endnu ikke har 
betalt for oktober kvartal 1984 bedes gøre dette snarest, brug eventuelt det nye girokort til 
begge indbetalinger.

Ellers må vi sige at SF-Aabybro er kommet godt i gang, vi er nu 30 medlemmer. Der bliver i det 
kommende år brug for alles arbejdskraft, så nyd nu julen og nytåret og mød så friske og 
energifyldte op i partiforeningen i 1985.

God jul og godt nytår.
Kammeratlig hilsen

Erik Ingerslev
formand.
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