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1. Velkomst ved formanden 
 
2. Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslå Lars Kallehauge, Lars valgt som dirigent. 
Konstaterer at indkaldelse er lovligt varslet og at punkterne på dagsorden er i overensstemmelse 
med vedtægterne. 
 
3. Valg af referent og stemmeudvalg. 
Referent: Dorthe W. Müller 
Stemmeudvalg: Erik Smidt, Steffen Lunn og Lars Kallehauge blev valgt. 
 
4. Formandens mundtlige beretning. Bestyrelsens skriftlige beretning udsendt tidligere. 
Formanden takker bestyrelsen for det år der er gået. Poul fortalte lidt om: 
x Der har været en ret stor fremgang for SF, der er d.d. 187 medlemmer i SF-Gladsaxe, 

hvilket er en fremgang på 67 %. Der har været afholdt 2 medlemsmøder for nye 
medlemmer og han henviser til at der har været tale om gode møder. 

x Der har været folketingsvalg og i den forbindelse var der mange aktivister der trådte til. SF 
skaffede også flere tilforordnede til valgstederne, idet de store partier havde svært ved at 
løfte denne opgave. 

x SF- Gladsaxe stod for at arrangere det faglige landsmøde, hvilket også gik rigtig god og 
SF-Gladsaxe fik en del ros herfor. 

x Nyhedsbreve er blevet gjort elektroniske, jer der får disse, vær venlig at kvitter, hvis der 
bliver bedt herom, således at man ved at mailadresser er korrekte. 

x Ved både julekomsammen og nytårsmiddag ikke så mange tilmeldte. Poul efterlyste 
tilbagemeldinger til hvad medlemmerne gerne vil have. 

x Susanne har været meget aktiv i bestyrelsen i en årrække, men har været nødt til at trække 
sig på grund af stort arbejdspres. Susanne modtog en erkendtlighed fra bestyrelsen for sit 
engagerede arbejde. 

 
Gunnar Svendsen havde et par bemærkninger omkring stillingtagen til det landspolitiske. Han 
foreslog at vi på generalforsamlingen kunne give en melding til hovedbestyrelsen om vi var 
tilfredse eller betænkelige ved de seneste udmeldinger fra Christiansborg – Villy omkring f.eks. 
integrationsområdet. Mere herom under punkt 11 vedrørende udtalelse fra generalforsamlingen. 
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.  
 
Herefter blev ordet givet til folketingskandidat Leif Pedersen. Pt. er der 15.800 medlemmer i SF, 
det går rigtigt hurtigt for tiden. Børsen har lige lavet en undersøgelse der vil give SF 19,2 % af 
stemmerne, men man ved, at der kun er 25 % trofaste vælgere og 75 % skal der arbejdes med, 
hvilket stiller krav til SF om at være klar i sine budskaber. På grund af SF store fremgang er det 
meget vigtigt at holde benene på jorden, idet der i øjeblikket både fra pressen og oppositionens side 
ledes efter sprækker og uenigheder, der kan svække SF. Leif tror at landsmødet meget kommer til at 
handle om, at vi skal stå sammen og finde en enighed, idet pressen vil være efter blod. Der vil 
formentlig også være en snak omkring retorik i forhold til Villys udtalelser. Leif takkede meget for 
den store opbakning ved folketingsvalget, hvor der rundt i Gladsaxe var mange hjælpsomme 
hænder. Leif kunne oplyse at han er kommet i hovedbestyrelsen i stedet for Signe og at han stiller 
direkte op til landsmødet. Til slut i sit indlæg opfordrede Leif til at vi i Gladsaxe fik etableret nogle 
netværk og netværksmøder. Han tilbød at deltage i opstartsmøder, hvis der var et ønske om noget 
sådant.  
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Poul takkede Leif for beretningen. Fra salen kom der et spørgsmål vedrørende baggrunden for 
udmeldelse af et enkelt hovedbestyrelsesmedlem.  
 
Bent Gravesen kunne kort oplyse om, at der var tale om medlemmet ikke var enig i 
Lissabontraktaten og pågældende var utilfreds med, at pågældende ikke havde oplevet at der var 
plads til kritik af traktaten. Der var formentlig tale om en spontan reaktion. 
 
Herefter blev ordet givet til Ib Thomsen, faglig repræsentant. I Storkøbenhavn har SF dannet en 
faglig gruppe, tidligere var der mange faglige grupper. Gladsaxe havde også sin egen gruppe. Ib 
fortæller at der nu er 150 medlemmer i Storkøbenhavn, og at disse har til huse i 3F lokaler på 
Buddinge Hovedgade 205. Der er møde mandag den 28. april 2008, hvor der skal vælges formand 
for faglig gruppe Storkøbenhavn.  
 

5. Regnskab, gennemgang og godkendelse. Regnskab og budget 2008 er vedlagt. 
Erik Andersen gennemgik regnskabet. Han kom ind på forbruget af henlæggelserne til 
folketingsvalget, hvorfor de blev kr. 25.000 lige ud. Meget hurtigt inde i fremlæggelsen kom 
opmærksomheden på budgettet for 2008, muligvis fordi dette var vedlagt og nævnt i punktet. Det 
blev derfor besluttet, at der sporadisk kunne tales lidt om budgettet, men at det var vigtigt at skille 
disse to punkter fra hinanden. Bemærkningerne og dialogen omkring budget, vil i stedet 
fremkomme under punkt 6.   
 
Anni Lindqvist, kritisk revisor har ikke nogen bemærkninger og meddeler at regnskabet fremstår 
systematisk og giver ingen anledning til bemærkninger. Der har været foretaget stikprøvekontrol. 
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 
 

6. Budget år 2008, herunder kontingentfastsættelse. Regnskab og budget vedlagt. 
Erik gjorde rede for, at man altid skal være lidt forsigtig med at skrue op for de budgetterede 
indtægter, specielt omkring kontingent er der budgetteret lidt lavere trods stigende antal 
medlemmer.  
 
Der var en del dialog og drøftelse i salen vedr. henlæggelser til både folketingsvalg og 
kommunalvalg, og om der skulle henlægges penge til EU folketings valg. Drøftelsen var også om 
man så firkantet skulle binde sig til at hensætte præcise beløb til præcise poster, eller om man ikke 
kunne have tillid til at bestyrelsen kunne i særtilfælde gør visse hensigtsmæssige disponeringer. På 
sidste bestyrelsesmøde modtog man en ansøgning fra SFU på et bidrag og bestyrelsen vil derfor 
gerne bakke op omkring SFU og bevilge kr. 1.000,- hvorfor dette skal ind i det fremsendte bidrag 
vedrørende budgettet.  
 
Poul havde en kort kommentar omkring budget vedr. kontigentfastsættelse, idet han oplyste at det 
er korrekt at der er mange flere medlemmer, men at vi kan være i den situation, at de indmeldte ikke 
får betalt deres kontingent. Christiansborg kræver kontingent for indmeldte og ikke betalende, 
hvorfor vi kan være i den situation, at skulle indbetale mere til Christiansborg end det modtagne.  
Ib Thomsen ville i forbindelse med tilskud til SFU også gerne søge om kr. 500,- til SF´s faglige 
gruppe. Erik Andersen oplyser at en sådan ansøgning skal fremsættes inden afholdelse af 
generalforsamling indenfor de tidsfrister der er for sådanne ansøgninger.  
 
Kontingent for 2008 vil være uændret. Budgetforslaget godkendes med tilføjelse af kr. 1.000,- til 
SFU, samt at rammerne for de forskellige valg (folketing, kommunal og EU) er som fremsendt i 
budgettet, men at bestyrelsen altid kan disponere anderledes, såfremt de finder dette 
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hensigtsmæssigt, men at de ved en generalforsamling skal kunne modtage opbakning for deres 
handlinger. 
 
 

7. Indkomne forslag 
Der var ikke modtaget nogen forslag.   
 

8. Orientering fra kommunalgruppen med fremlæggelse af plan for det kommende års 
arbejde. Skriftlig orientering er vedlagt. 

Susanne Palsig orienterede. Der har lige været afholdt møde med alle kommunens 18 årige og det 
så jo rigtig godt ud for SF, såfremt de skulle stemme nu. På det Kommunalpolitiske Landsmøde var 
der 4 store emner. SF som landets 3. største parti, erstatte usolidariske nedskæringer, klima og lige 
udvikling for alle inden for uddannelsessektoren. SF nuværende vælger er mest interesseret 
indenfor Velfærd, klima og miljøpolitik. Susanne kom også ind på samarbejdet på tværs af berørte 
kommuner vedrørende oprettelsen af en letbane. Tanken har ligget stille i nogle år, men er kommet 
op igen. Susanne har brochure og pjecer med omkring dette, hvis nogen kunne være interesseret. 1. 
april er der et medlemsmøde i Herlev herom. Gladsaxes borgmester er formand for 
borgmestergruppen.  
 
Herefter talte Susanne lidt omkring integration og den debat der har været omkring Villys retorik 
vedrørende Hizb-ut-Tahrir, Susanne talte herefter videre omkring integrationsrådet, hvor både hun 
og Ida Krog sidder. Her har der været drøftet en del omkring afbrænding af Værebro Skole, men 
også en konstruktiv tilgang i forhold til hvordan skal vi tage os af de unge, der er ved at melde sig 
ud af samfundet. Disse unge er hverken svage eller stakler, de fleste er opvokset i Danmark. Der er 
ikke brug for medlidenhed men krav, for uden krav ingen udvikling. Tanken er at få fat i dem 
allerede i børnehaven, og udvikle redskaber til at forstå betydningen af medborgerskab, det at føle 
sig som en del af, samt at udvikle en strategi for radikale Hizb-ut-Tahrir. Gladsaxe har vedtaget en 
ny integrationspolitik som alle i byrådet har stemt for. Der er afsat kr. 100.000 i budgettet i de næste 
3 år. Den 17. maj 2008 kommer der en festival som har budskabet gensidig respekt og fravær af 
diskrimination. Alle danske og etniske foreninger er inviteret. Der er brug for frivillige til 
arrangementet. 
  
Susanne er udvalgsformand for psykiatri og handicaprådet og har i den forbindelse et samarbejde 
mere på tværs og spredt til også at omhandle ting, der har mindre politisk indhold. Lokalplanerne 
går godt, Gunnar Svendsen og Susanne holder møde en gang om måneden med kommunalgruppen, 
hvor punkter til de forskellige dagsordener bliver drøftet, således at Gunnar og Susanne er godt 
klædt på til møderne. Susanne understreger at det er rigtig godt med dialog.  
 
Gunnar fortæller at socialdemokraterne mest samarbejder med Venstre, selvom der er meget 
anderledes i andre kommuner og på Christiansborg. Gunnar Svendsen fortæller også, at Gladsaxes 
tidligere flagskibe som en ordentlig skolepolitik, nu har vendt helt rundt. Gladsaxe er gået fra 8 
elever til 11 elever pr. ansat. En klar forringelse og Gladsaxe ligger under gennemsnittet i 
hovedstadsområdet. Fra beretningen i KL, er Gladsaxe sunket ned til at være blandt de øverste 10 
kommuner med lav skatteprocent. Dette er nået ved hjælp af helt unødige besparelser til blandt 
andet sprogstøtte og sundhedsplejen. Det er derfor vigtigt at vise at SF står stærkere, vise hvad det 
betyder at man har valgt at samarbejde med Venstre i stedet for samarbejde med SF. Dog påpeger 
Gunnar at der skal være tale om et ligeværdigt samarbejde. 
  
Til sidst kommer Ib Thomsen med en kort bemærkning om, at stemningen i Høje Gladsaxe ikke er 
hadsk (et vaskeri er brændt efter ildspåsættelse) i forbindelse med uroligheder i februar. 
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Beboerrådgivningen har haft indkaldt til et stormøde og de to familier, der var direkte indblandet 
har ikke bolig i Høje Gladsaxe mere, idet de er blevet opsagt. Der er ikke en hadsk stemning, men 
der er beboere, der er lidt urolige. 
 

9. Hvilke aktiviteter skal partiforeningen udbyde? 
Serdal Benli fandt at det var oplagt at tage nogle temaer op i forhold til miljøområdet og 
integrationsområdet. Der kunne eventuel laves en møderække på SF´s kernepolitikområder, således 
at medlemmerne kunne diskutere denne politik. Der kunne eventuel fastlægges møderække for 
2008 og 2009, da der er udfordringer langt ude i fremtiden.  
 
Erik Smidt foreslog at vi fik lavet en grundig undersøgelse af hvad vi har af ressourcer. Hvilke 
interesser er der for Landspolitik, kommunalpolitik samt sociale aktiviteter. Det vil selvfølgelig 
kræve nogle ressourcer at få lavet dette stykke arbejde. Herefter kom der forskellige forslag fra 
salen om hvordan man kunne gøre dette. Der var forslag om at man kunne sende en seddel ud til 
medlemmerne for at høre hvad man var interesseret i, og hvor man måske selv kunne bidrage med 
viden. Der var forslag om at inviterer til et interessemøde, hvor der eventuelt kunne etableres 
netværksgrupper / interessegrupper. Nogen synes det var godt med et struktureret møde, andre 
synes det var en god idé med et mere løst møde. Der kan være medlemmer der bliver lidt 
afskrækket over at skulle møde op til et møde, og vil måske hellere udfylde en seddel.  
 
Bent mente at det er vigtigt at vi kommer i gang med at mobilisere f.eks. at nu vil vi føre kampagne 
for en letbanen, altså en antydning af konkretiseringsniveauet og antyde overskueligheden. At man 
er med i et projekt, et synligt projekt. Skabe en gejst, der også viser hvilke opgaver SF er i gang 
med. Netværk flytter ikke uden tovholder.  
 
Steffen gjorde opmærksom på at partiforeningens politiske platform er kommunen, men mange nye 
medlemmer er jo også interesseret i det landspolitiske. Vigtigt at der er en kobling mellem det 
kommunalpolitiske arbejde og det landspolitiske arbejde. Der kan være viden og ressourcer i det 
kommunalpolitiske der via kanaler og samspil på det landspolitiske niveau kan styrke partiet. Poul 
samlede herefter op og konkluderede; en form for ressourceundersøgelse som første step. Herefter 
se hvad dette bringer. Der kan holdes nogle åbne medlemsmøder/cafémøder eller en form for 
interessemøder.  
 
Poul mener at der godt kan skabes et netværk, da Gladsaxe er den største partiforening i 
Storkøbenhavn. Ib fortalte at der i ”gamle dage” var et hav af netværk i SF, men at disse nu er 
skrumpet ind til kun at være kommunalgruppen. Han synes det er vigtigt at starte noget op, der 
fungerer, så derfor bakker han op at man spørger medlemmerne. Serdal var inde på, at det er godt at 
skabe nogle traditioner. Regionerne har samme problem. Serdal mente endvidere, at det ville være 
godt at regionerne kom på dagsorden næste gang der er generalforsamling, idet der sker meget 
politisk arbejde der, der også er interessant for partiforeningen. Bestyrelsen mente at de fik meget 
inspiration. Dirigenten anmodede om, at der næste generalforsamling bliver lavet navneskilte til de 
fremmødte, så vi lære hinandens navne. 
 

10. Valg 
- Formand for 2 år, Poul modtager genvalg. 

Poul Reher Jensen blev valgt 
- 1 bestyrelsesmedlem for 2 år, Jan modtager genvalg 

Jan Hornbøll Hansen blev valgt 
- 1 bestyrelsessuppleant for 1 år 

Erik Smidt blev valgt 
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- Kritisk revisor for 2 år 
Mogens Seider blev valgt 

- Revisorsuppleant for 1 år 
Lene Dragsdahl blev valgt 

- 6 delegerede til landsmødet den 11-13. april i Falkonérsalen på 
Frederiksberg 
Poul Reher Jensen, Gunnar Svendsen. Susanne Palsig, Thomas 
Monberg, Jan Hornbøll Hansen og Ib Thomsen blev valgt. 

- 8 medlemmer til kommunalgruppen 
Mette Lise Jensen, Christian Thorning, Erik Smidt, Thomas Monberg, 
Lars Kallehauge og Lene Dragsdahl blev foreløbig valgt. 

- 3 delegerede til regionens repræsentantskab 
Mette Strømø, Poul Reher Jensen og Erik Smidt blev valgt 

- Faneansvarlig og suppleant 
Gunnar Svendsen som faneansvarlig og Christian Thorning som 
suppleant blev valgt. 

 
11. Eventuel vedtagelse af udtalelse.  

Gunnar kom med et forslag om to udtalelser. Den ene udtalelse skulle være til lokalpressen og den 
anden udtalelse skulle være til hovedbestyrelsen. Til pressen blev foreslået at udtalelsen skulle 
indeholde noget omkring et fremtidigt frugtbart samarbejde med socialdemokraterne samt noget 
omkring generalforsamlingen. Til hovedbestyrelsen ville han gerne opfordre til, at 
integrationspolitik ikke bliver en ” de mod vi” eller ”dem mod os”.  
 
Herefter var der en del drøftelse omkring formen og indhold. Bent gjorde opmærksom på, at man jo 
kunne vælge at have integrationspolitik på det første cafémøde, men at det ikke var det bedste at få 
det på landsmødet, idet pressen vil være mere end glade for et rivegilde i SF, på dette område. Det 
blev på generalforsamlingen besluttet, at der skulle laves en udtalelse til lokalpressen. Et par 
hoveder ville sætte sig sammen og formulere noget herom. 
 

12. Eventuelt 
Gunnar kunne fortælle at Villy kommer til 1. maj arrangementet kl. 11. Han opfordrede så mange 
som muligt til at møde op, også med resten af familien. 1. maj blive afholdt sammen med 
enhedslisten. Sidste år deltog over 200 – flest fra SF. Poul afsluttede generalforsamlingen og 
takkede for en god aften og en god generalforsamling. Poul takkede ligeledes Lars for hans hverv 
som dirigent og Dorthe som referent. 
 
Referent:    Dirigent: 
 
 
Dorthe Wichmand Müller   Lars Kallehauge   

    
 
  

 
 

 
 
 

 


