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Referat af generalforsamling i SF-Gladsaxe 

 

fredag d. 20. februar 2009 kl. 19:00 
 

i Aktivcentrets fællesrum, Telefonvej 8, 2860 Søborg 
 
 

1. Velkomst ved formanden 
 

Poul byder velkommen.  
 
2. Valg af dirigent. 
 

Leif Pedersen blev valgt. Leif konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og i 
overensstemmelse med vedtægterne. Leif beder alle kort lige præsenterer sig ved fornavn.  
 
3. Valg af referent og stemmeudvalg. 
 

Valg af referent: Dorthe W. Müller. 3 kandidater til stemmeudvalget blev foreslået. Tove 
Eckhardt, Anni Lindqvist og Bent Gravesen blev valgt til stemmeudvalg. 
 
4. Formandens mundtlige beretning.  
 Bestyrelsens skriftlige beretning er vedlagt indkaldelsen. 
 

Poul takker bestyrelsen for det år der er gået. 
 

x Der er stadig ret stor fremgang for SF. 
Medlemstallet for hele landet er nu 16.518. I Gladsaxe er medlemstallet kommet op på 226. 
Ifølge meningsmålinger vil 18,6% ville sætte sin stemme ved F, hvilket ville give 33 
mandater i folketinget. Hvis man overfører disse tal til Gladsaxe skulle vi få er 4,5 til 
mandater i byrådet. 

x Partiet har netop fejret sin 50 års dag. SF 
Gladsaxe var et af det aller første lokale partiforeninger og har 50 års jubilæum den 10. 
Marts d.å. Der vil blive afholdt reception på selve dagen. 

x At partiet vokser, kan også ses på hvor 
vores landsmøder afholdes. Dette års landsmøde holdes i Århus, Radisson. Landsmødet i 95 
blev afholdt på Høje Gladsaxe Skole, et landsmøde der huskes for de gode forhold, den gode 
mad og organiseringen af det. Nu bruges der moderne konferencecentre og aktivister bruges 
stort set ikke mere. Vi må sende 6 delegerede i årets landsmøde. Det bliver et spændende 
landsmøde, hvor hovedbestyrelsen har lagt op til en ændring af partiets organisation. 
Argumentet er, at vi skal blive regeringsduelige. Følg gerne med i debatten både på 
hjemmesiden og i pressen.  

x Siden sidste år har SF Gladsaxe fået 
stablet Rød Café på benene og det er et godt politisk forum, hvor der bliver taget nogle gode 
politiske drøftelser, både om lokale forhold og landspolitiske forhold. 

x Vi har for nyligt haft et 
medlemsarrangement i Grønt idécenter arrangeret af Kirsten Knudsen. Et godt initiativ der 
hilses velkommen. Hvis andre sidder inde med en god idé opfordrede Poul til at komme 
frem med den, bestyrelsen skal nok bistå med gennemførelsen. 

x Foran os står et EU parlamentsvalg og et 
kommunevalg. Poul opfordrer, at vi lægger mest kræfter i det sidste og bruger 
parlamentsvalget til afpudsning af vores kampform. Poul opfordrer til at rigtig mange 
medlemmer vil bidrage med praktisk hjælp og støtte. 

      Herefter var det frit at kommentere på Pouls beretning. Gunnar Svendsen; glædeligt med mange 
      nye medlemmer. Ærgerligt at de ikke kommer til arrangementer. Vil gerne have at der kommer 
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      nye. Håber ikke at det handler om, at de ikke føler sig vel modtaget.  
 

      Christian Thorning; pas på med statistik, Christian oplever, at der kommer mange nye 
      medlemmer til forskellige arrangementer. Rød café blevet et godt forum. Ofte omkring 15 
      deltagere. Godt med udviklende snakke.  
 

      Flemming Holmstrøm; fortæller at de ved arrangement i Høje Gladsaxe, var en person der gerne 
      ville være medlem. Der skulle være blevet sagt, at pågældende personligt skulle møde op til et 
      møde eller hos Poul for at melde sig ind? Flemming synes det var lidt usædvanligt. 
 

      Poul kommenterer at pågældende er blevet vejledt om at gå på hjemmesiden og melde sig ind. 
      Det har pågældende dog ikke gjort. Der er ikke tale om, at man skal møde personligt op og 
      melde sig ind. Normalt ringer Poul op til alle nye medlemmer, der har dog været en del travlt, så 
      der kan være nogle enkelte der ikke har fået en opringning fra Poul. Poul fortæller at 
      velkomstmøde for nye medlemmer kommer i snarlig fremtid. 
 

      Susanne Palsig; fortæller, at det er frivilligt om man vil være aktiv når man melder sig ind i SF. 
      Man må også selv gøre en indsats. 
 

      Payman Afaghi; hvordan kan man udnytte den mangfoldighed, som der er blandt 
      medlemmerne? Kan man bruge de ressourcer, kompetencer som de enkelte medlemmer har? 
 

      Christian; gør opmærksom på, at Poul har siddet som formand i SF Gladsaxe i 10 år. Poul får en 
      gave. Han takker. 16. november 1998 var datoen for Pouls start af formandsskab. Beretningen 
      bliver herefter enstemmigt vedtaget. 
 

5. Regnskab, gennemgang og godkendelse.  
 Regnskab og budget 2009 er vedlagt. 
 

      Erik Andersen gennemgik regnskabet. Det er udsendt sammen med bemærkningerne. 
      Regnskabet slutter med et overskud på 49.747,29 i stedet for et forventet overskud på kr. 
      25.000,- .  En del medlemmer glemmer at  betale kontingent, vi skal stadig betale  til 
      partikontoret alligevel. Hvis man ikke har betalt i 3 kvartaler, udmeldes pågældende. Næste nr. 
      af  nyhedsbrevet kunne man evt. opfordre folk til at betale via PBS. 
 

      Susanne; er det nye eller gamle  medlemmer.  
      Der er nogen nye medlemmer, men også gamle. 
 

      Poul;  I nyhedsbrevet kunne man fortælle at det koster partiforeningen penge, da vi bliver 
      trukket den centrale del af kontingentet uanset om det fulde kontingent bliver betalt af 
      medlemmet. 
      Gunnar; godt regnskab, vil gerne kunne se hvad det koster at sende nyhedsbrev ud,  porto, 
      trykningen m.m. En del ligger under konto 28 og en del under konto 26. Forslår uændret 
      kontingent. 
 

      Flemming; vil gerne foreslå, at pensionister ikke skal betale kontingent.  
 

      Erik ved ikke om  man kan gøre det, eller om det er partiforeningen eller hovedkontoret der 
      træffer beslutning om noget sådant. 
 

      Gunnar; mener at det stadig skal være indtægtsbestemt.  
 

      Bestyrelsen forslår at kontingentet er uændret. Enstemmigt vedtaget. 
 

      Den kritiske revisorer, Anni Lindqvist og Mogens Seider,  har ikke nogen bemærkninger og 
      meddeler at regnskabet fremstår systematisk og giver ingen anledning til bemærkninger. 
 

      Leif konstaterer at regnskabet er enstemmigt vedtaget. 
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6. Budget år 2009, herunder kontingentfastsættelse.  
 Regnskab og budget 2009 er vedlagt. 
 

      Erik redegjorde  lidt omkring formuen. I konto 21 ved man at der skal betales til Region og 
      Kredsen. Konto 27 er der også sat af til jubilæums aktivitet. Anmoder og tilsagn til at have lidt 
      elastik til at rykke en smule rundt med forslagene omkring de aktiviteter der forventes.  
 

      Susanne mener at 90.000 til kommunevalget ikke er meget. Brugte 64.000 sidste gang.  
      Gunnar; kommenterer at budgettet er forsigtigt. Foreslår at der kommer en annonce i 
      lokalavisen i forhold til vores 50 års jubilæumsdag. Erik  meddelte at det blev besluttet at der 
      skulle være en pressemeddelelse.  
 

      Leif sætter budgettet til  afstemning. Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 
 

7. Indkomne forslag. 
 

 Der er ikke indkommet forslag. 
 
8. Orientering fra kommunalgruppen med fremlæggelse af plan for det 

kommende års arbejde. Skriftlig orientering er vedlagt. 
 
      Susanne; fortalte mere om planerne for det kommende års arbejde. Der er 9 måneder til det 
      kommende kommunalvalg den 17. November 2009 og vi skal have både strategi og taktik klar, 
      til de kommende måneders udfordringer. Bestyrelsen og kommunalgruppen har nu i mere end 
      et halvt år arbejdet med SF-Gladsaxes valgprogram. Gladsaxe skal igen være 
      forgangskommune. 
 

      Susanne fortæller, at der vil være valgkampsseminar næste lørdag den 28. Februar, hvor der 
      bl.a. skal planlægges aktioner og andet.  
      Håber at vi kommer fra 2 kandidater til 4 kandidater i byrådet.  Partiliste afstemningen er lige 
      afsluttet og vi har nu et hold på 6 kandidater. Det er Susanne Palsig, Serdal Benli, Gunnar 
      Svendsen, Poul Reher Jensen, Thomas Monberg og Kirsten Knudsen. 
      Vi skal nu ud og profilerer alle 6 kandidater. Kandidaterne har alle gode profiler på de 
      nøgleområder som er SF-Gladsaxe´s mærkesager; klima og energi, miljø, skoler, kulturpolitik, 
      idrætspolitik, fysisk  planlægning, ældre og sociale forhold, voksne med særlige behov og 
      arbejdsmarkedsforhold. 
      Integration har desuden også en stærk profil i Gladsaxe, det er dog ikke noget der bliver 
      prioriteret centralt fra.  
 

      Den årlige 18 års afstemning var som sidste år en god oplevelse for os. 
      Hvis kom til at gå som de 18 årige stemmer ville vi have 7 mandater, men vi kan ikke bruge 
      mandaterne til noget hvis vi ikke samarbejder med socialdemokraterne. Som Gert 
      Petersen sagde engang; er der et historisk skel mellem SF og den borgerlige fløj, som 
      socialdemokraterne skal holdes fast på. Vi skal have fokus på den kommende øget  
      arbejdsløshed, mere fokus på jobcentrene, folk med fleksjob og andre grupper som formentlig 
      først kommer ud i arbejdsløshed.  
 

      Kommunalgruppen står bag byrådsmedlemmerne. Pt. Er der  meget støtte. Der holdes møder en 
      gang pr. måned. K-medlemmerne får Susannes og Gunnars indstillinger.  
 

      Gunnar supplerede hermed og uddybede nogle punkter. Hvordan ville et folketingsvalg se ud 
      lige nu? Alle partier går tilbage, på nær konservative og SF. SF ville gå 9 mandater frem på 
      landsplan. 
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      Gunnar kunne fortælle, at idrætten har nogle rigtige gode talsfolk og er derfor rigtigt godt 
      funderet her i Gladsaxe og der er skabt nogle rigtig gode forhold.  Andre brugere (f.eks. 
      kultur) står ikke lige så stærkt og her halter det i forhold til bedre fysiske forhold og 
      muligheder. Gunnar kunne fortælle, at skolerne i Gladsaxe er sakket meget tilbage. Gladsaxe 
      kommune var engang foregangskommune, hvor skolerne var et af kommunens flagskibe. 
      Gladsaxe kommune er nu gået fra at være en dyr skattekommune, til nu en af de billigste 
      kommuner. 
  
      SF valgte at støtte op omkring det budgetforlig som man var en del af. Det betød, at SF blev 
      nødt til, at støtte op omkring voldsomme besparelser på bl.a børn og unge med særlige behov. 
      Det har vist sig, at være et meget svært område at styre. 
    
      Bent Gravesen; gjorde opmærksom på, at vi bliver nødt til at forholde til hvilken profil SF har,  
      når vi er en del af et budgetforhandlerne, der indeholde så store besparelser, som der har været. 
      Vi bliver nødt til at forholde os til, om vi skal have en offensiv politisk profil og hvilken rolle 
      det vil have i forhold til den sociale profil som SF har været kendt for. Bent fortsatte med at 
      informerer om, at fra 1.08.09 overtages al økonomi omkring arbejdsløse af kommunerne. 
      Vi må derfor forudsætte en kaotisk periode. Nu vil det være ”os alle”, der skal betjenes i 
      jobcenterne. 
 
      Erik Smidt; SF betragtes af idrætten som negativ overfor idræt. Bare en obs.  
      Erik gør opmærksom på, at  der har været et merforbrug på 40-50 mill. Vedr. børn og unge 
      med særlige behov, og at det derfor vil være lidt mærkeligt at lave en udtalelse, hvor vi 
      fremhæver at vi har været med til at bevilge 20 mill. ekstra, når der rent faktisk mangler det  
      dobbelte og der rent faktisk er tale om en besparelsen på over 20 mill. 
  
     Payman; Vi skal have lidt obs med jobcentrene, man kan godt gøre det bedre.  
 
     Gunnar; det har været meget svært, at vedtage forringelser, byrådet er ikke tilfreds med at SF  
     gør opmærksom på noget sådant, idet SF har været med i budgetforliget.  
 
     Flemming; forstår ikke hvordan man kunne gå med til at nedskære hjemmehjælpen? 
 
     Susanne; vi fik rigtig meget med i budgetforliget, men selvfølgelig ikke alt og beklager også 
     nedskæringer på hjemmehjælpen. SF fik stort set hele ønskelisten. SF har været med til at få  
     forbedret en del forhold. Skal fremover være bedre til at gøre opmærksom på det.  
 
     Kirsten Knudsen; har siddet med i kommunalgruppen. Godt eksempel på, hvor ubehageligt det 
     var. Spørgsmålet var om det var et rigtigt valg. Hvad får man ud af at blive inviteret med til 
     budgetforhandlingerne. Hvad vil der ske, hvis man gør ligesom enhedslisten, så står man uden 
     indflydelse. 
 
      Bent; Vi bør gå til valg på at gøre Gladsaxe kommune til en foregangskommune, hvis 
      linjen skal være troværdig, skal man være tro. Vigtigt at gøre det til en mærkesag næste gang. 
      Hvis man allerede nu går i offensiven, f.eks. støtter op omkring at KL skal slås mod 
      regeringen i forhold til kommune aftalerne. Gå til valg på et budget med socialdemokraterne. 
      Gør det tydeligt at det er os, der fik rettet dette her område op. Vi skal være meget tydelig med 
      kravene, specielt overfor borgerne (og selvfølgelig også borgmesteren.).  
 
     Susanne; pressemeddelelsen/udtalelsen, laves lidt om og der blev lavet et lille hurtigt arbejdede 
     udvalg, der fik lavet pressemeddelelsen om. Susanne slog fast at vi vil kæmpe mere i fremtiden, 
     og gøre det tydeligt hvad SF vil og hvad vi opnår i det politiske arbejde. 
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     Tove Eckhardt; vi er heldige her at få begrundelserne. Vi skal blive bedre til at formulere kort 
     overfor borgerne, hvad SF har fået igennem.  
 
 

9. Valg 
- Kasserere for 2 år. 

Erik er villig. Ikke andre kandidater. Erik er valgt. 
 
 

- 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, og 1 medlem for 1 år. 
 Thomas Monberg og Christian er på valg. 
 Christian genopstiller for 2 år. 
 Thomas genopstiller for 2 år. 
 Kirsten opstiller for 1 år. 
 Alle tre er valgt. 
 
 

- 1 bestyrelsessuppleant for 1 år. 
Carsten Sveigaard blev valgt. 
 

- Kritisk revisor for 2 år. 
      Anni Lindqvist 
 
 

- Revisorsuppleant for 1 år. 
Lene Dragsdahl 
 
 

- 6 delegerede til landsmødet den 25. - 26. april. 
Gunnar 
Susanne 
Kirsten 
Poul 
Thomas 
Stine Riis 
Der var en drøftelse om der skulle være nye medlemmer der kunne 
komme med som gæst. Flere ytrede at det kunne være interessant. 
 

- 8 medlemmer til kommunalgruppen. 
Thomas  
Serdal Benli 
Ida Krog 
Kirsten 
Lene 
Stine 
Chistian 
Merethe Andersen 
Mette-Lise Jensen var ikke tilstede, og havde ikke sendt en fuldmagt. 
Generalforsamlingen overlod til bestyrelsen at indsupplere hende hvis 
hun ønskede at fortsætte i kommunalgruppen. 

 
  

 
 

- 4 delegerede til Regionen Hovedstadens repræsentantskab. 
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                                                Poul 
                                                Merethe Andersen 
                                                Lene Dragsdahl  
                                                Anni 

 
 
 

- 6 delegerede til Københavns Omegns Storkreds. 
Poul 
Carsten 
Stine 

                                                Bent 
Merethe 
Christian 
 
 

10. Faneansvarlig og suppleant. 
 
      Fanen har været i brug 3 gange. Til et gammelt medlems begravelse. Samtidig var det også til 
      Gert Petersens begravelse. Foreningens 50 års jubilæum. SFU har fået fanen ”tilbage”, nu er den 
      kommet her til Gladsaxe. Gunnar og Christian kunne fortælle en sjov historie om SFU´s fanens 
      færd. 

Gunnar genvalgt.  
Christian genvalgt til suppleant.  
 

11. Vedtagelse af udtalelse. 
 
       Forslag er lagt på bordene. Der skal redigeres lidt. Torben Peters; har bemærkninger til 
       udtalelsen. Tove; også et par bemærkninger. Der blev sat tid af til at redigere det lidt om. 
       Udtalelse vedlægges som bilag. 
 
 

12. Eventuelt. 
  
      Gunnar fortæller om SF-Gladsaxe´s 50 års jubilæum tirsdag den 10. Marts. Bandet ”det blå 
      guld”, Villy kommer kl.16.30 og Susanne holder også en tale. Der var stor utilfredshed med 
      tidspunktet for afholdelse af vores jubilæum (tirsdag den 10. Marts fra kl. 15-17). Der blev lagt 
      op til, at receptionen bør kunne skubbes til lidt senere, da mange er på arbejde. Der arbejdes 
      videre på, at flytte tidspunktet således at flere kan deltage. Gunnar nævnte også kort lidt 
      omkring 1. Maj, som han opfordrede så mange som muligt at møde op til. 
 
      Susanne; læser udtalelsen op. Den nye udtalelse blev vedtaget. Se bilag. 
 
      Susanne: Integrationsrådet afholder igen en integrationsdag den 2. maj.  
 
 


