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SF-Gladsaxes generalforsamling den 7. marts 2014  
i Telefonfabrikken 
 
Til stede: 24 medlemmer 
 
1 Valg af dirigent 
Carsten Sveigaard blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet. 
 
  
2 Valg af referent og stemmeudvalg 
Susanne Palsig blev valgt til referent. 
Erik Andersen, Anne Breum, Servet Benli og Anni Lindqvist blev valgt som stemmeudvalg.  
 
 
3 Bestyrelsens beretning. 
Formand Poul redegjorde for de tumultariske dage, da SF trak sig ud af regeringen, og 
betegnede valget af Pia Olsen-Dyhr som formand som et godt valg for SF lige nu. Vi skal 
fastholde følelsen af fællesskab i vores parti.  
 
Op til KV13 havde SF-Gladsaxe indgået en konstitueringsaftale med A og B, og efter valget 
kom Ø med i en aftale. Det mangeårige gode samarbejde med A gav en rigtig god 
konstitueringsaftale før valget, og god aftale efter valget gav SF posten som 1. viceborgmester 
og formandsposterne i Sundheds- og Handicapudvalget og i Børn og Unge-udvalget. 
Serdal Benli er nu 1. viceborgmester og formand for Børn og Unge-udvalget, og Susanne 
Palsig er formand for Sundheds- og Handicapudvalget. 
 
Poul fortalte, at bestyrelsen forsøger at samle flere partier om eet Grundlovsdags-
arrangement. Tilslutningen er ikke stor til nogen af partiernes arrangementer, så for alle vil det 
være en fordel at samles om en fejring af Grundloven. 
 
Derefter takkede Poul de øvrige bestyrelsesmedlemmer for det gode samarbejde i det forløbne 
år, og SFU for deres faste deltagelse i bestyrelsesmøderne.  
 
Til sidst en tak til de afgående byrådsmedlemmer Gunnar, Thomas og Poul med en gave fra 
partiforeningen. 
 
Debat 
Partiforeningens hjemmeside kom op at køre før KV13. Forsamlingen udtrykte håb om, at 
indsatsen fortsætter. 
 
Bestyrelsen havde uddelegeret ansvaret for det praktiske arbejde med valgkampen inkl. 
budget til en valgkampgruppe, bestående af de 6 kandidater på A-listen: Serdal, Susanne, 
Poul, Thomas, Dorthe og Jørgen, samt Astrid og Servet som repræsentanter for SFU. 
Bestyrelse og valgkampgruppe har sammen evalueret forløbet på et fælles møde. 
 
Poul omtalte den positive indsats af mange aktivister med omfattende uddeling. Hvis ikke, så 
var det nok gået værre. Det var lidt Tordenskjolds soldater, og partiforeningen bør være bedre 
til systematisk at skaffe aktivister, men ellers var det en rigtig god valgkamp. Vi var til 
væsentligt flere debatmøder end ved KV09. 
 
Gunnar fik stor anerkendelse for at stille sin kælder og have til rådighed før, under og efter 
valgkampen.  
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Er 2 SF-medlemmer det ”naturlige leje” for SF’s politiske indflydelse? Bent påpegede, at det 
væsentlige er, om vi er gået relativt tilbage eller frem i forhold til landstendensen.  Serdal 
kunne fortælle, at vi ligger over gennemsnittet for SF på landsplan i KV13. 
 
Vi drøftede, om valgplakater gør en forskel for resultatet. Den overvejende stemning var, at 
det gør det, og at det er for risikabelt at stå af på det. Tove mente, at valgplakater opsat på 
plast ikke er god SF-stil. Poul svarede hertil, at det er langt nemmere for alle, ikke dyrere, og 
at det anvendte plastmateriale ikke belaster miljøet.  
 
Der var enighed om, at den praktiske gennemførelse af valghandlingen var en katastrofe. 
Susanne forsikrede om, at det er meldt klart tilbage fra SF i alle sammenhænge, og i øvrigt fra 
alle partier.   
 
Kvinderådet havde anbefalet en tværpolitisk kampagne i kommunerne, ”Stem flere kvinder 
ind”, og den blev organiseret ved en uddeling den 2. november, hvori næsten alle opstillede 
kvinder i Gladsaxe deltog. Den samlede udgift for SF-Gladsaxes 8 kvindelige kandidater beløb 
sig til slut til 896 kr., primært som andel af en fælles annonce. 
 
Der var omfattende kritik fra forsamlingen af valgkampgruppens beslutning om ikke at betale 
den fulde udgift for annoncen, men alene en relativ andel for de to øverst placerede kvinder. 
Heroverfor kom de medlemmer af valgkampgruppen, der havde truffet beslutningen, med 
deres holdning til emnet. Det principielle i at føre valgkamp rettet mod særlige 
vælgersegmenter blev vendt.  
 
Debatten sluttede med en opfordring fra Anne Breum: Vi skal have strategier for, på hvilke 
områder vi kan gå ud og gøre en forskel – og være lidt mere rummelige!!! 
 
Bestyrelsens beretning blev herefter enstemmigt vedtaget.  
 
 
4 Regnskab 
Erik uddelte ark med regnskab og budget, og fortsatte med fremlæggelsen af regnskabet. Det 
blev enstemmigt godkendt, med ros til kassererens indsats.  
 
 
5 Budget, herunder kontingentfastsættelse. 
Erik gennemgik budgettet, herunder at kontingentet fortsætter uændret.  
 
Forsamlingen stillede alene spørgsmålstegn ved, om post 20 Indtægter ved EU-valget (25 
tilforordnede) burde være 5.000 kr. og ikke 2.000 kr.  
 
I øvrigt blev budgettet godkendt.  
 
 
6 Indkomne forslag 
Gunnar og Susanne argumenterede for deres forslag om at indføje i vedtægterne, at deltagere 
i bestyrelsesmøder har taleret.  
 
En lang debat fulgte. Bent opfordrede den kommende bestyrelse til at vedtage en 
forretningsorden, hvorefter bestyrelsens møder er åbne for alle medlemmer af SF-Gladsaxe, 
undtagen ved personsager, og at deltagere har taleret, med mindre bestyrelsen ved 
godkendelse af dagsorden ved mødets start beslutter, at et eller flere punkter på dagsordenen 
ikke er åbne for kommentering fra deltagere, som ikke er bestyrelsesmedlemmer eller 
bestyrelsessuppleanter.  
 
Debatten endte med, at Susanne og Gunnar trak deres forslag, idet følgende blev vedtaget 
som generalforsamlingens udtalelse: 
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”Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til fremover at have en mindre striks 
forretningsorden samt foretage evaluering efter møderne, og til at alle mødedeltagere får 
afstemt forventningerne og holder mødedisciplin.” 
 
 
7 Orientering fra kommunalgruppen med fremlæggelse af en plan for det kommende 
års arbejde. 
Serdal omtalte især den kommende skolereform som den store politiske udfordring. Aktuel er 
vedtagelsen af den nye profil på Skovbrynet Skole som international skole og en fortsat 
styrkelse af skolens IT-profil. 
 
Vigtigt at vende udviklingen i Værebro Park og Høje Gladsaxe. Indsatsen er sat i gang, bl.a. et 
bokseprojekt, sommerferieaktiviteter og andre større projekter. Her sidder SF med ved bordet 
som budgetforligspart. 
 
I maj etableres en stor ungeenhed på tværs af forvaltninger og UU-Nord. 
 
I budget 2014 fik vi afsat 30 mio. til et spillested fortrinsvis for unge. SF vil fortsat arbejde for, 
at det bliver i Telefonfabrikken.   
 
Byrådsmedlemmerne henviste i øvrigt til det fyldige skriftlige bidrag.  
 
Debat 
Gunnar spurgte ind til bestyrelsens holdning til at lave lokale aftaler om arbejdstid med 
lærerne – vil bestyrelsen lægge pres på kommunen for at lave sådanne aftaler? Serdal svarede 
på byrådsgruppens vegne, at hvis skolereformen skal lykkes, så vil byrådsgruppen ikke afvise 
lokale arbejdstidsaftaler. Hvis det viser sig aktuelt, at vi skal tage en samlet drøftelse af dette, 
så vil vi ikke afvise det.  
 
Thomas påpegede succes’en med sortering af affald og den ambitiøse CO2-handlingsplan. 
Johnny var begejstret over de nye tiltag i Værebro, som de afsatte midler har givet mulig for. 
Vi vendte også situationen omkring Borgernes Hus.  
 
Signe opfordrede til at have fokus på forvaltningens videre arbejde med Skovbrynet Skole. Der 
er tegn på, at der bliver brug for at følge det tæt. Det gav byrødderne tilsagn om.  
 
 
8 Valg 

 
8a Formand for 2 år  
Poul Reher Jensen blev genvalgt uden modkandidater.  

 
8b 1 bestyrelsesmedlem for 2 år 
Kirsten Knudsen blev genvalgt uden modkandidater. 
 
8c 2 suppleanter for 1 år  
Efter valg blandt de opstillede 3 kandidater blev resultatet: 
Carsten Sveigaard 1. suppleant 
Dorthe Wichmand 2. suppleant 
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8d 8 medlemmer af kommunalgruppen (KG) 
De 2 byrådsmedlemmer og formanden er fødte medlemmer af KG. 
 
Efter at de 9 opstillede kandidater havde præsenteret deres valggrundlag, gik vi over til valg. 
Resultatet blev, at KG frem til GF 2015 desuden består af følgende medlemmer:  
 
Christian Thorning 
Dorthe Wichmand 
Gunnar Svendsen 
Jørgen Sørensen 
Lene Dragsdahl 
Nina Greiffenberg 
Thomas Monberg 
Signe Ejersbo 
 
Ida Krog er iht. vedtægternes § 5 valgt som suppleant til KG.  
 
8e 2 delegerede til repræsentantskabet i SF-Region Hovedstaden 
Susanne Palsig og Kirsten Knudsen blev valgt. 

8f 3 delegerede til repræsentantskabet i Storkredsen 
Kirsten Knudsen, Serdal Benli og Carsten Sveigaard blev valgt. 

8g 4 delegerede til partiets landsmøde 2014  
Udgik, da landsmødet blev fremrykket og er afholdt. 
 
8h Kritisk revisor for 2 år  
Jonatan Petersen blev valgt. 

8i Kritisk revisorsuppleant for 1 år 
Mai Jensen blev valgt. 

8j Faneansvarlig og suppleant for 1 år 
Gunnar Svendsen blev valgt som faneansvarlig med Christian Thorning som suppleant. Ros til 
Gunnar for at sørge for, at vores fane er med ved alle væsentlige SF-begivenheder.  

 
 

9. Eventuelt 
Kom til fælles 1. maj med Enhedslisten! 

 
 

Dirigent:    Referent: 

Carsten Sveigaard   Susanne Palsig 

 


