SF EGEDAL

BESTYRELSENS ORGANISATORISKE BERETNING FOR SF EGEDAL 2021-22.
Denne beretning dækker perioden fra ulFmo maj 2021 Fl primo marts 2022. Dog dækker de to sidste afsnit
(medlemstal) kalenderåret 2021. En del af de nævnte møder - både lokale og eksterne - har været helt eller
delvist virtuelle.
MødeakFvitet i parFforeningen: Vi holdt fysisk generalforsamling d. 28/5 med 18 deltagere og eWerfølgende
spisning. Vi har aXoldt 13 bestyrelsesmøder, heraf ﬂere ekstraordinære i forbindelse med
konsFtueringsforhandlingerne, og 17 kommunale baggrundsgruppemøder. Vort kommunale valgprogram
blev ﬁnpudset på et sidste programgruppemøde.
Der er holdt 4 medlemsmøder (Et om LM 20 – Et om kommuneplanen (som resulterede i et høringssvar fra
os) – Julehygge og regionspoliFk m/ Peter Westermann – Et med dels opsFllingsformer Fl folkeFnget, dels om
LM 21. Der har deltaget 6-14 medlemmer i møderne.
Eksterne møder: På SF’s landsmøde i Kolding i sep. deltog 3 delegerede og 2 mere. 1 delegeret har deltaget i
SFOF’s årsmøde i Nørrebro i sept. - ligesom vor storkredsrepræsentant har deltaget i 3 bestyrelsesmøder i SF
Nordsjælland.
Vi har været repræsenteret på et virtuelt dialogmøde med parFledelsen. Vi har stadig et medlem siddende i
SF’s centrale Sundhedsudvalg. Desuden har ﬂere medlemmer deltaget i møder i storkreds og region.
Kommunalvalgkampen: I august/sep. holdt de 5 spidskandidater + Randi en række møder med planlægning
af vore lokale valgmaterialer. En række medlemmer deltog i plakatopsætning/-nedtagning. 4 af vore
spidskandidater sad i panel ved diverse vælgermøder. Vi aXoldt 8 egentlige gademøder + yderligere nogle
gadeuddelinger af valgmateriale. Vi havde folk med ved 5 morgener Fl staFonsuddeling. Såvel Trine Torp,
Peter Westermann, Pia Olsen Dyhr som Marianne Stannum hjalp Fl ved disse arrangementer.
Endelig husstandsomdeltes ca. 9.500 stk. løbesedler og ca. 9.000 stk. foldere + et antal postkort og diverse
centralt materiale. Op Fl og på selve valgdagen deltog 9 medlemmer som valgFlforordnede mv. Som bekendt
blev resultatet en fremgang Fl 2 byrådsmedlemmer - 1867 stemmer mod 1632 (7,8% mod 6,8).
Sociale arrangementer: I august var 10 personer på cykeltur med madkurvene fra Ølstykke st. Fl en række
fokuspunkter omkring skolelukning, Egedal by og mulig jernvarmeudbygning; retur Fl Stenløse st. Også i
august var 15 personer Fl spise- og teatertur (”Jean de France”) i København.
Udadvendte akFviteter: Grundet coronasituaFonen har der hverken været Ølstykke Høstnat eller et større
fysisk 1. maj arrangement; men sammen med SD og EL tog en håndfuld af vore medlemmer 1. maj på en
turné Fl 4 byer i kommunen med faner mm. Der blev også uddelt løbesedler Fl interesserede på ”Ganløse by
Night” i september.
ParFforeningens medlemmer: Vores medlemstal har i 2021 været lidt sFgende: Fra 69 d. 1/1 sidste år Fl 73
den 1/1 i år. I 2020 var der Fl sammenligning en sFgning på 5. Vi har i årets løb haW 6 udmeldte, 1 fraﬂypet
og 2 slepet grundet restance. Til gengæld er der kommet 2 Flﬂypede og hele 11 ny-indmeldte Fl.
Selv om udskiWningen i medlemsskaren stadig er ret stor, kan vi glæde os over, at der i løbet af 2021 er hele 6
af vore medlemmer, som har haW pæne ”jubilæer” i SF. Der er tale om: <navne udeladt>
10.03.2022.

