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1. Velkomst ved formanden. 
Poul bød velkommen.  
Der blev holdt 1 min. Stilhed for Ib Thomsen, som er gået bort den 10. august.  
Herefter blev der sunget når jeg ser et rødt flag smælde. 
 
2. Valg af dirigent. 
Leif Pedersen blev valgt. Leif konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og i 
overensstemmelse med vedtægterne. Leif beder alle lige kort præsenterer sig ved navn. 
 
3. Valg af referent og stemmeudvalg. 
Referent:  
Dorthe Wichmand Müller  
Stemmeudvalg: 
Gunnar Svendsen 
Serdal Benli 
 
4. Formandens mundtlige beretning. 
Poul takker bestyrelsen for det år der er gået. Året har været rigtig spændende og har budt på rigtig 
mange initiativer. I forhold til kommunalvalget blev der delt 5000 løbesedler ud, sat 500 plakater op 
og vi fik 5 kandidater i byrådet. 
 
SF havde 37 tilforordnede til EU valget og 35 i kommunalvalget. Antallet var lidt større end vi 
behøvede, men flere af de andre partier kunne ikke stille op med det antal, der var krævet.  
 
Antallet af medlemmer er d.d. 225, det samme som sidste år, trods mange nye igen i år. Der er 
kommet meget mere styr på medlemmer, der er i kontingentrestancer, hvorfor tallet ikke er steget. 
 
Ytringsprisen uddeles til 1. maj for 4. år i træk. 
 
Partiforeningen blev 50 år sidste år i marts. Bent Gravesen har lavet jubilæumsskrift. Det var en 
rigtig hyggelig dag.  
 
SF har stort set altid holdt generalforsamling fredage, i år har vi valgt at holde generalforsamlingen 
en onsdag, også for at se om det skulle tiltrække flere interesserede. Det har dog vist sig at der er 
samme fremmøde.  
 
Forsøgt at holde møde for nye medlemmer 2 gange, når der bliver inviteret er der ikke samme 
interesse for dem.  
 
Bestyrelsen kunne godt tænke sig at lave et kulturudvalg, så der kan arrangeres museum, teater eller 
andet.  
 
Rød café godt i starten, men interessen har været svingende. Det virker som om at medlemmerne 
ikke er interesseret i møder, men gerne aktiviteter. 
 
Vores hjemmeside vil man gerne have op at stå, og modtager gerne input til hjemmesiden.  
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God opbakning fra SFU i bl.a. valgkampen. Poul takkede de aktive SFU medlemmer. 
 
Herefter var det frit at kommentere på Pouls beretning. 
 
Serdal roste bestyrelsen, og synes at der var meget styr på tingene og at bestyrelsen var en rigtig  
god sparringspartner. Han fandt at det havde været et meget spændende år, ikke kun på grund af 
kommunalvalg. Serdal finder, at vi skal begynde og tilrettelægge folketingsvalget som jo kan 
komme før vi tror det. 
 
Gunnar finder det lidt frustrerende at der er flere medlemmer, men færre fremmødt til møder, men 
folk er gode til at melde sig til aktivt arbejde. Folk virker som om de er trætte af møder, men gerne 
vil være aktive. Det skal vi forholde os til. 
  
Dorthe bemærker at hjemmesiden ikke er opdateret vedr. aktiviteter og kalender. Vi skal bare være 
opmærksomme på at hjemmesiden i det mindste er opdateret. Der er formentlig medlemmer, der ind 
i mellem kikker på hjemmesiden, for at se hvad der sker. 
 
Anne Breum sagde tak for det gode arbejde der er foretaget. Vi skal ikke lade os gå på af, at der 
ikke møder så mange op til møder, men måske lave nogle happenings i stedet for. 
 
Thomas Monberg fortæller at hjemmesiden er ved at blive diskuteret, dels hvordan den skal 
fungere, men også dens formål. 
 
Ida Krog foreslår af det kunne være en god idé at nedsætte et kulturudvalg, mener at det kan tage 
udgangspunkt i Gladsaxe ny Teater. 
 
Stine Riis fortalte lidt om arrangementet fra kvindernes kampdag. 
 
Christian Thorning ønsker ikke at kulturudvalget skal gøres til mere end det tidligere har været, 
hvor det var Gunnar alene der indimellem sørgede for teaterture m.m. 
 
Christian fortæller at der den 8. April er et medlemsmøde hvor Serdal vil holde et foredrag om 
kurdernes situation i mellemøsten. Dette blev dog senere på aften udsat, idet man ønsker meget 
større fokus på arrangementet, og det skal med i aktivitetskalenderen. Dato følger. 
 
Leif fortalte at i SF Albertslund laves der hjemmemøder en gang om måneden til lidt kaffe og kage, 
en enkelt fra bestyrelsen. Det ser ud til at være en god og hyggelig måde at modtage nye 
medlemmer på. Fremmødet er dog også her lidt svingende. 
 
Poul afsluttede beretning med tak til aktivisterne og hvis nogen har en idé til et arrangement så kom 
med den. 
 
Beretningen blev herefter godkendt enstemmigt. 
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5. Regnskab 2009, gennemgang og godkendelse. 
Erik Andersen fremlægger regnskabet, som er udsendt sammen med bemærkningerne. 
Der fremkommer afvigelse i forhold til, at der har været flere indtægter end budgetteret.  
Thomas Monberg fortalte, at der brød en annoncekrig løs under kommunalvalget og det betød at SF 
valgte at bruge en annonce mere, (den med de fem spidskandidater) end der oprindeligt var 
planlagt. 
 
Susanne Palsig fortalte at der til kommunalvalget blev lavet en pjece, fælles for alle kandidater. 
 
Bent Gravesen mener at en overskridelse på 9.000 må siges at være begrænset, men finder det mere 
interessant, at der ikke er brugt flere penge på EU valget? Når der er budgetteret med et beløb, og 
dette beløb ikke bliver brugt, hvad er så forklaringen på dette? 
 
Herefter var der en drøftelse af penge afsat til fremtidige valg. Erik understregende at de kr. 40.000, 
der er afsat til et fremtidigt kommunalvalg ikke skal ganges med 4 ( 4 år til næste kommunalvalg), 
men at de andre år kan godt differenceres. 
 
Gunnar fortalte at det var første gang, at der var helt styr på økonomien i en valgkamp. Der ligger 
pt. Stadig en del plakater hos Gunnar som kan bruges til næste valgkamp. 
  
Christian synes det er godt at der bliver sat penge af til de forskellige valg. Behageligt at der har 
været styr på økonomien. Han finder det dejligt at der også er en forklaring, når man ikke bruge de 
afsatte penge. Synes at det skal være som en rammebevilling til kandidatgruppen. 
  
Thomas vil også gerne vide hvorfor der ikke blev brugt penge til EU valget. 
 
Poul fortæller at to valg faldt sammen( EU og kongehus). Centralt blev der ydet rigtig meget til EU 
valget og vi havde en del plakater og andre ting, som vi ikke skulle bruge penge på. 
 
Susanne efterlyser, at hvis der kommer et hurtigt folketingsvalg, kunne det være rigtig godt hvis der 
var en tilkendegivelse af at der kan bruges lidt flere penge. 
 
Payman Afaghi mener også, at der bør sikres at man kan bruge lidt flere penge end de afsatte, 
såfremt der kommer et hurtigt folketingsvalg. 
 
Erik fortæller at hensættelser nok ikke burde nævnes under regnskab, og at det mest har været for at 
give et overblik. 
 
Bent synes det er godt det der er gjort. Bent vil dog gerne stille forlag om at hensætte flere penge til 
folketingsvalget, såfremt det kommer i 2010. 
 
Thomas mener det samme. 
 
Det fremlagte regnskab blev enstemmigt godkendt. 
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6. Budget 2010, vedtagelse, herunder kontingentfastsættelse. 
Erik kunne oplyse at partiskatten er sat større, idet der er kommet flere byrådsmedlemmer 
Den offentlig partistøtte er også blevet større på grund af flere stemmer ved kommunalvalget. 
Landsmøder sat til lidt mere, idet der igen er flere deltagere. 
Kontingentet er sat til at være uændret i 2010. 
 
Serdal finder, at det er et udmærket budget, men det er vigtigt, at det ikke er udelukket at der bliver 
folketingsvalg snart. Signalet her fra generalforsamlingen skal være, at der kan komme et 
folketingsvalg lige rundt om hjørnet. Vi skal derfor klæde os på inden vi går herfra i dag. Vi bør 
sende et signal på at vi er beredte, også for at gøre det nemmere fra bestyrelsen. 
 
Thomas enig med Serdal, tror også, at der kommer valg. 
 
Ida mener at vi bør holde os til det faktuelle og ikke gætterier. Mener at bestyrelsen kan disponere 
på fornuftig vis. 
 
Leif beder om at skrive forslag ned, således at der kan stemmes om forslag. 
 
Payman synes det ser fornuftigt ud.  
 
Gunnar gør opmærksom på, at  man altid forsøger at forudse fremtiden i forhold til økonomi. 
Ganske fornuftigt fremlæggelse, det er kun folketingsvalget der er usikkert. 
 
Tove opfordrer at bestyrelsen agerer således at de bruger de penge der er brug for. 
 
Bent synes at det er generalforsamlingen der skal træffe beslutning. Bent har et forslag: 
 

1. Henlæggelser til folketingsvalg kr. 10.000 
2. Henlæggelser til kommunalvalg kr. 40.000 
 

Poul mener dog at de kr. 30.000 der er henlagt til folketingsvalg burde være nok. 
 
Erik forklarer endnu engang at man har forsøgt at at lave et budget med et realistisk skøn. 
 
Christian synes man skal støtte bestyrelsen forslag. 
 
Thomas synes man skal være åben og sende et signal om at der kan komme et folketingsvalg. 
 
Anne er kommet med et ændringsforslag. Bestyrelsen får generalforsamlingens mandat for at bruge 
pengene som de er afsat. Anne forslår, at der afsættes kr. 30.000. 
 
Bent synes at der skal henlægges kr. 10.000 yderligere. 
 
Tove Eckhardt synes det er vigtigt at bestyrelsen har mandat til at bruge, det der er nødvendigt. 
 
Leif fremlægger Annes forslag. Annes forslag nedstemmes. 
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Bent forslår at der tilføjes en konto 37 henlæggelser til folketingsvalget 
Vedtaget 10 stemmer for og 9 imod 
 
Bent forslår at der tilføjes en konto 38 henlæggelser til kommunalvalget 
Forslaget faldt med 5 stemmer for og 10 imod. 
 
Det samlede ny budget blev herefter vedtaget enstemmigt. 
 
8. Indkomne forslag. 
Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne: 
 
Bestyrelsen foreslår en ændring af vedtægternes § 5: 
Der foreslås tilføjet en pasus om, at hvis partiforeningens formand også er byrådsmedlem vælger 
generalforsamlingen eet medlem mere til kommunalgruppen, så den fremover lyder således: 
 
”Generalforsamlingen vælger 8 medlemmer til kommunalgruppe, som derudover består af 
byrådsmedlemmerne og formanden. Hvis partiforeningens formand også er byrådsmedlem vælger 
generalforsamlingen 9 medlemmer. Gruppens formal er at støtte byrådsgruppen og bestyrelsen i 
kommunalpolitiske spørgsmål samt at medvirke til udviklingen af partiforeningens 
kommunalpolitik. Hvis der er flere kandidater, vælges de som suppleanter i den rækkefølge de har 
fået stemmer. Kommunalgruppen afgør selv, om den vil beslutte en forretningsorden. 
Kommunalgruppen kan til enhver tid indbyde gæster, medlemmer eller andre med en særlig viden, 
til at deltage i dens møder.” 
 
 
Bestyrelsen foreslår en ændring af vedtægternes § 3: 
Det foreslås at 1 suppleant ændres til ”op til 2 suppleanter”. 
Bestyrelsen har et ønske om at inddrage flere i bestyrelsesarbejdet og suppleant er mindre 
forpligtende. Vi håber på den måde at få nye på banen. 
 
Leif konstaterer at der ikke er ønske om debat 
 

1. Forslag er vedtaget 
2. Forslag er vedtaget 

 
 
9. Orientering fra kommunalgruppen med fremlæggelse af plan for det kommende års 
arbejde. 
Susanne knyttede flere ord til orienteringen. Det er blevet en ny slags hverdag for SF, både som 
bestyrelse, byrådsmedlemmer og kommunalgruppen. Det er helt anderledes at være flere i gruppen, 
der er flere om sagerne, perspektivet bliver større og mere spændende. Der er møde i 
kommunalgruppen en gang om måneden.  
 
Det er lykkes SF at trække S væk fra de borgerlige, således at SF har fået større indflydelse. Der er 
et tæt samarbejde med socialdemokraterne, dette er dog en meget spændende udfordring. Det er 
vigtigt at Gladsaxes vælgere skal kunne se at SF har mere indflydelse. Ofte tager S æren af SF 
initiativer, det er vigtigt, at SF markerer sig, således at borgerne kan se forskel på S og SF. 
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Kommuneaftalen kommer snart. Regeringen forventer en nul-vækst, hvilket vil resultere i 50.000 
færre ansatte på landsplan, og det bliver endnu hårdere. 
 SF har fået et nyt og mere ansvar. Vi har fået mange bestyrelsesmedlemmer i KL, og der skal 
aftalen om kommunernes økonomi forhandles med regeringen. På KL´s repræsentantskabsmøde, og 
på detv kommunalpolitiske landsmøde, var budskabet at SF skal vise sig økonomisk ansvarlig og 
være i samarbejde med S. Man skal også være klar til at arbejde når det går nedad. Det er meget 
vigtigt at SF har en klar holdning til; Hvad er i orden og hvad er ikke i orden, hvor langt vil vi gå? 
 
Der har været mange sejre i byrådsarbejdet. De fleste udvalg er der nu 2 SF medlemmer, og vi har 
fået 3 udvalgsformænd. 
 
Tove synes det var rigtig dejligt at få 5 mandater, og flertal med S. Vigtigt at man ikke bliver det 
samme som socialdemokratiet, svært at gøre sig bemærket som SF. Hvordan gik det egentlig med 
renovationskonflikten? 
Thomas kunne fortælle at vi har det samme selskab indtil 2013, hvor der skal forhandles nye aftaler. 
Skraldeordningen tilbage til normal, der er dog stadig lidt småproblemer. 
 
Susanne siger, at det er meget vigtigt at det ikke bliver socialdemokratisk politik.  
Måske står vi med en kommende ny generation af socialdemokrater, der bliver lidt mere rød politik. 
  
Gunnar finder det svært med at profilere sig i forhold til socialdemokratiet, for på den ene side er 
det praktisk godt at lave et fælles forslag, men det kan så være svært for borgerne at se at det har 
været et SF forslag, fordi der fremstilles af S som et S eller et fælles forslag. 
 
Gunnar finder endvidere at SF skal have meget fokus på kommunens indtægter, hvis der er 
mulighed for minimal skattestigning, indenfor KL´s aftale skal vi forsøge at få dette. 
 
Bent finder det, vigtigt at være opmærksom på det Tove siger. Det man skal have gennemført, og 
som er politisk vigtigt, kan være usynligt, så kan der være ting som er mere markante. Vigtigt at 
stille forslag/mærkesager, som man stiller først i f.eks. lokalavisen eller andre steder. Det man slås 
for, er vigtigt at socialdemokraterne ikke kommer og tager æren. Kvalitative ændringer skal være 
mere synlige. 
 
Maj/juni måned kommunale budgetter 0 vækst, reelt minus 1,7.( Idet der pt. Er et merforbrug på 
1,7%).  Når der skal være møde med borgmestrene i forhold til Kl aftalen, er det vigtigt at vores 
borgmester bliver klædt på. 
 
Serdal tilslutter sig Bent analyse. Hvordan skelner vi os fra socialdemokraterne. Vi skal bruge 
lokalpressen til at sætte præmissen for dagsordenen. Formandsposterne er vigtige, idet vi får 
politisk indsigt. Politik-udvikling vil være rigtig vigtigt i fremtiden. Vigtigt at finde vores nitcher. 
 
Susanne synes det er spændende det Bent kommer med. Der er nok at tage fat på: Voksne med 
særlige behov, beskæftigelses- og integrationsudvalget. Børn og unge udvalget, er også et meget 
svært område, med hensyn til den økonomiske udvikling.  
 
Leif takker for kommunalgruppens orientering. 



Referat af generalforsamling i SF-Gladsaxe 
onsdag d. 24. marts 2010 

Side 7 af 8 

 
10. Orientering fra folketingskandidaten. 
Leif synes at det på landsplan er meget præget af, at der er mange SFér der markerer sig i forhold til 
hvad regeringen foretager sig. 
 
Leif har lagt meget arbejde i kommunalpolitikken. Leif er blevet formand for Miljø Plan Udvalget i 
Albertslund og fortælller at han ikke ønsker at være folketingskandidat mere, mest på grund af tid 
og hans store engagement i det lokale arbejde. Leif har endvidere tidligere siddet i 
hovedbestyrelsen, men stiller ikke op mere. Glad for den støtte han har fået herfra Gladsaxe 
kredsen. 
 
Poul takker Leif, synes at Leif har stillet trofast op til de ting som en folketingskandidat bør stille op 
til. Altid været der for kredsen. 
 
 
11. Valg. 

- Formand for 2 år 
- Poul blev genvalgt 
- 1 bestyrelsesmedlem for 2 år 
- Kirsten Lykke Knudsen og Payman Afaghi stiller op 
- Der blev afgivet 23 stemmer. Kirsten har fået 13 stemmer og Payman 10 stemmmer, Kirsten 

er valgt. 
- 1 bestyrelsessuppleant for 1 år 
- Payman og Carsten Sveigaard stiller begge op. Vælges som 1. Og 2. Suppl. Efter stemmer. 
- Payman fik 13 stemmer og Carsten 8 stemmer 
- Kritisk revisor for 2 år 
- Fuldmagt fra Mogens Seider, Mogens genvalg 
- Revisorsuppleant for 1 år 
- Lene Dragsdahl genopstiller og er valgt 
- 6 delegerede til landsmødet den 25-26 april 
- 8 har meldt sig, aftalt at de to ekstra godt kan komme med. Forslag 6 som anmeldes som 

delegerede. 2 som suppleanter. 
- Som delgerede er valgt: 
- Susanne Palsig 19 stemmer 
- Poul Reher Jensen 15 stemmer 
- Gunnar Svendsen 13 stemmer 
- Serdal Benli 13 stemmer 
- Thomas Monberg 11 stemmer 
- Kirstine Riis 8 stemmer 
- Merete Andersen 5 stemmer 
- Kirsten Knudsen 4 stemmer 

 
- 8 medlemmer til kommunalgruppen 
- Kirsten Knudsen 
- Christian Thorning 
- Kristine Riis 
- Lene Dragsdahl 
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- Merete Andersen 
- Jørgen Sørensen 
- Payman Afaghi 
- Dorthe Wichmand Müller 
- Mette-Lise Jensen 
- Michelle Borregaard 

( det blev besluttet at der godt kunne være yderligere 1 medlem i forhold til det vedtagne 
ændringsforslag omkring medlemmer i kommunalgruppen.) 
 

- 4 delegerede til Hovedstaden repræsentantskab 
- Kirsten Knudsen 
- Anni Lindqvist 
- Serdal Benli 
- Poul Reher Jensen 

 
- 4 delegerede til Regionen 
- Kirsten Knudsen 
- Anni Lindqvist 
- Serdal Benli 
- Poul Reher Jensen 

 
- Faneansvarlig og suppleant 

Gunnar og Christian genopstiller og blev valgt. 
 
 
12. Vedtagelse af udtalelse. 
Der blev justeret lidt i teksten. Den reviderede udgave blev godkendt. Vedlagt som bilag.  
 
13. Eventuelt. 
Gunnar fortalte om et arrangement på Værebro bibliotek d. 10 april om integration. 
På Hovedbibliotek kommer d. 19 april Özlem Cekic, MF for SF. Man skal hente billetter på 
Hovedbilioteket. 
 
Serdals foredrag udsættes, ny dato kommer snart. 
 
1. maj afholdes traditionen tro på Buddinge skole. Gunnar og Thomas står for planlægning sammen 
med Enhedslisten. SFU står i bod. 
 
Susanne oplyser om at kommunalgruppen holder møde tirsdag den 6. April 
 
1. juni afholder Integrationsrådet ”Verdens festival”, hvor 17 boder tilmeldte, med mad fra 
fremmede gryder. Afholdes i Aktivcentret på Telefonvej. 
 
 
Referatet er godkendt af dirigenten. 
 


