Referat af generalforsamling i Enhedslisten Lolland den 20.6. 2020 kl. 13:00 i Nakskov
1. Valg af dirigent og referent
Kristof Lubowiecki (dir.) og Murad (ref.)
2. Aflæggelse af politisk og organisatorisk beretning
Bente Borreskov aflagde beretning vedr. det kommunale arbejde. Vedtaget enstemmigt.
Nedenstående punkter var centrale:
• Øs strategi for budget 2020: vi ville finde penge på anlægsbudget som ikke blev brugt og
dermed sikre stop for serviceforringelser og enkelte forbedringer. Vigtigst af alt: rengøring hver
anden uge hos hjemmeboende borgere. Budgettet mod nedskæring på velfærden, inklusiv
ophør af smurte rugbrødsmadder og udlicitering af vasketøj hos vore ældre medborgere, blev
vedtaget af hele byrådet undtagen Ø.
• Vi arbejder for et retvisende anlægsregnskab f.eks. lød alle alarmklokker, da vi blev
opmærksomme på store ekstrabevillinger til Materialegården på Narviksvej i Nakskov. Vi
slipper ikke dette tema.
• Fyringen af en tillidsmand uden overholdelse af MED aftalen vakte opstandelse – mange af
vore medlemmer var dybt rystede. Kommunen ville gøre det til en efterretningssag i ØK. Vi
slog alarm. Vi krævede sagen på byrådets dagsorden, 3F gjorde kraftig indsigelse, sagen kom
frem i offentligheden. Ledelsen/administrationen i Lolland Kommune er nu blevet pålagt at
sikre overholdelse af MED aftalen.
• Vi arbejder sammen med Lokallisten ved Leo Christensen for at sikre, at underbetaling af en
leverandør af praktisk hjælp og pleje blev – og bliver - bragt frem i lyset. Det holdt – holder hårdt.
To områder trænger sig på for fremtiden:
•
•

Grøn gas er ikke en optimal løsning og slet slet ikke hvis den baseres på gylle.
Forpagtning af offentlige jorde vil vi kræve totalt revideret. Bente er ved at sikre afdækning af
mulighederne herfor i samarbejde med interesserede medlemmer. Vi vil kræve skovrejsning i
kombination med biodiversitet.

•
Birthe Lauridsen aflagde beretning vedr. det politisk-organisatoriske arbejde i afdelingen.
Enstemmig vedtaget.
Følgende forhold spillede en rolle i debatten:
• Bente og Birthe fremhævede afdækning/afskæring af kommunens misvisende regnskab
og uretmæssig fyring af tillidsmand. Vore faglige kontakter har løbende været inddraget i
kritikken heraf.
• Bente fremhævede acceptabel- efterhånden godt -samarbejde med Gert Mortensen fra A.
BB sider på afgørende mandat i teknisk udvalg.
• Arbejdet med den kommende kommunalvalgkamp står for døren.
• Campingvogn afviklet
• Stabilt og frugtbart samarbejde mellem Birthe og Bente og personer med indsigt i diverse
emner inddraget fra medlemskreds og bestyrelse med Søren som pressemand.
• Årets udadvendte møder nævnt (3). Erik J. fra Lundehøje omtalte forberedelse af sommerfest
den 20. august i Lundehøje med organisering af buskørsel fra hovedstæderne.

•

Murad opfordrede til brev til HB vedr. Øs ungdomsarbejde. Ønsket er at Ø fastholder SUF som
sin absolutte samarbejdspartner. Mødet anbefalede, at Murad stiller op som delegeret til
årsmødet. Vi tager sagen op i forbindelse med forberedelse til årsmødet.

3. Indkomne forslag til behandling. Ingen.
4. Godkendelse af revideret regnskab. Torben Anton Hansen fremlagde regnskabet. Enstemmigt
vedtaget.
5. a. Valg til bestyrelsen
Søren Kolstrup genopstillede ikke
Kim trak sig på grund af sygdom
Birthe Lauridsen, der genopstillede, blev genvalgt
Bente Borreskov, der genopstillede, blev genvalgt.
Lilje Stella Damm nyopstillede. Blev valgt.
Kristof Lubowiecki nyopstillede. Blev valgt.
5. b. Valg af revisor.
5. c. Birthe Pawlik genopstillede. Blev valgt.
5. d. Valg af folketingskandidat. Jonathan Simmel. Valgt enstemmigt.
5. e. Valg af to repræsentanter til EL- Region Sjællands repræsentantskab
Bente Borreskov. En plads er åben for interesserede.
6. Søren K. fremlagde forslag til resolution, der opfordrer Enhedslistens FU til at anmode
folketingsgruppen om at trække sig fra affaldsforliget af 16. juni. Indebærer tvangsudbud og
tvangsprivatisering af sorteringsanlæg. Enstemmig vedtaget. Birthe og Kristof afsender.
Birthe rejste spørgsmålet om pressen for fremtiden skal inviteres med til vor generalforsamling.
Der var stemning herfor under iagttagelse af, at den aktuelle generalforsamling accepterer noget
sådant. Tabib påpegede muligheden for en lukket og en åben afdeling af en generalforsamling.

Murad (i konsultation med Søren)

