
Referat fra Generalforsamling i SF-Gladsaxe Partiforening 
fredag den 13.marts 2015 

 
Dagsorden for generalforsamlingen 
 
1. Valg af dirigent 

Carsten blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.  
 
2. Valg af referent og stemmeudvalg 

Dorthe blev valg som referent. Til stemmeudvalg blev valgt Erik, Anne og Jonatan 
 

3. Bestyrelsens beretning 
Formand Poul supplerer den udsendte skriftlige beretning med bl.a.: at Partiforeningen har 
mistet et særdeles aktivt og værdsat medlem der døde alt for ungt. 
 
Vores Folketingskandidat Serdal fik 5 min. til at tale om det kommende valg og den 
kommende valgkampagne. 
Serdal tror der bliver valg til maj. 
Vi skal være klar, både til valget og til de forskellige temaer der kommer centralt fra som en 
del af landsdækkende kampagner. Storkredsen har valgt sideordnet opstilling, dette giver 
Serdal større chance for at blive valgt eller som suppleant.  
Serdal går selvfølgelig efter at blive valgt. Serdal er allerede i gang med at sammensætte sin 
kampagnegruppe. 
Valgkampen kommer til at forløbe i 2 spor, valgkamp i Gladsaxe samt valgkamp i 
Storkredsen, derudover er der oprettet en åben Facebook gruppe, for folk der gerne vil gøre en 
indsats i valgkampen, alle er velkomne. Er du ikke allerede medlem af gruppen giv endelig 
besked til Serdal, så du kan blive medlem. 
Serdal vil gerne have kant i forhold til de andre kandidater, med temaer hvor familien er i 
centrum samt radikalisering. Serdal vil bruge sin egen fortælling, og sin egen historie fra hans 
opvækst. Serdal har oprettet en speciel valgkamp hjemmeside, hvor der bl.a. vil blive uploadet 
en ugentlig videodagbog med hverdags vinkler koblet op politisk. 
Serdal har indgået et samarbejde med Venstres Mads Fuglede som fælles vil laver noget 
”stunt”..  
Serdal blev bedt om at uddybe ”familien i centrum” - Serdal vil skabe gode rammer for 
familien specielt for børnene således at de kan vokse op i tryghed, med gode økonomiske og 
velfærdmæssige forhold samt være opmærksom på de stressede familier. 
 
Signe arbejder på at få Partiforeningen hjemmeside køreklar, hvilket alle ser frem til og glæder 
sig til at hjemmesiden kommer op at køre. 
 
Tilbagemelding fra salen: Godt med medlemsarrangementet Ramasjang, og stor tilfredshed 
med medlemsmøderne. 
 
Gunnar fremlagde et længere indlæg omkring Skovbrynets Skole og den måde SF har taget 
stilling til sagen på. Gunnar vil derfor ikke stemme for bestyrelsens beretning, men i stedet 
undlade at stemme. Gunnar redegjorde for Skovbrynets skole sagen som han så den, samt 
hvordan han opfatter at forvaltning og det politiske niveau har ageret forkert, Gunnar mener, at 
det er helt uacceptabelt hvordan SF har ageret. 
Vigtige beslutninger er blevet truffet på lukkede møder i kommunen, og SF valgte diktaturets 
metoder ifølge Gunnar. 
 
Anne spurgte ind til sidste års plan, hvor bestyrelsen ville arbejde for en strategi for 
bestyrelsesarbejdet, og om vi har en god SF bestyrelse? Har bestyrelsen det godt? Hvordan er 
linket til KG? Borger henvendelse der bliver sendt til bestyrelsen, kan vi få en procedure for 
henvendelser til det politiske niveau? Får svar fra andre partier men desværre ikke fra SF.  



Pouls svar til Anne: Bestyrelsen har gode og grundige drøftelser, referaterne burde have ligget 
på hjemmesiden, men kommer det når hjemmesiden er opdateret. 
En gammel tradition er, at nyhedsbrevet ikke bruges til bestyrelses drøftelser. Bestyrelsen var 
ikke klar over, at henvendelsen skulle tages op af bestyrelsen, men så det mere som en 
orientering. Bestyrelsen havde den opfattet, at det skulle være KG der måske tage denne 
drøftelse. 
Pouls svar til Gunnar omkring Skovbrynet skole: Når man sidder i kommunalbestyrelsen har 
man også et ansvar som arbejdsgiver. 
 
Thomas: Skarp skillelinje mellem KG og bestyrelsens arbejde, kan man gøre det anderledes? 
Skal bestyrelsen gå mere ind i politiske sager? Måske har vi brug for en diskussion af dette?  
 
Serdal: Hvordan løste man Skovbrynet skole - international linje, nyprofil for at få flere elever, 
i udskolingen øges andelen af engelsk timer. Dette er sket samtidig med en indførelse af 
skolereformen, fordi vi som politikere skal tage ansvar.  
 
Susanne: Bestyrelsen og byrådsmedlemmer, hvordan er samarbejdet der?  
 
Christian: Samarbejde er godt i bestyrelsen med mange konstruktive diskussioner. Leverer to 
forskellige beretninger en fra KG gruppen og en fra bestyrelsen.  
 
Signe: Skelne mellem beslutningen og processen i forhold til Skovbrynets Skole. I processen 
har der været lavet fodfejl, måske mellem bestyrelsen og byrådsmedlemmerne. 
Kommunalgruppen følger fint op og med i tingene med indspark og samarbejder.  
 
Anne: Er glad for at SF-Gladsaxe vil fortsætte med KG gruppen. 
 
Kirsten: Synes det er godt med KG og bestyrelsen. 
 
Carsten: Har sendt 3 borger henvendelser til SHU hvor SF er formand for, har hørt fra flere 
partier, dog ikke hørt fra SF. Efterlyser en procedure for borgerhenvendelser til 
byrådsmedlemmer. Hvor mange borger henvendelser får i som byrådsmedlemmer? 
 
Susanne vil uddybe borger henvendelser. Hvordan kan samarbedet med forvaltningen køre 
bedre? 
 
Udviklingsmuligheder: 

x Kommunikation 
x Vil bestyrelsen gentage Ramasjang? 
x Samarbejde mellem bestyrelse og KG 
x Procedure for borgerhenvendelser 

 
Thomas: Kunne det være en ide at bestyrelsen mødes 2 gange årligt med KG, for derigennem 
at skabe en bedre kommunikation? 
 
 
Bestyrelsens beretning er vedtaget mens en enkel undlod at stemme. 
 

4. Regnskab 
 
Erik fremlægger regnskabet. Regnskabet ser godt ud, der er generet et stort overskud.  
Flere af posterne på indtægt siden var sat forsigtigt. Kurven for udmeldelser ser ud til at være 
knækket. 
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 



5. Budget, herunder kontingentfastsættelse 
 
Erik fremlægger budgettet. Der er fint plads til de forskellige aktiviteter. Budgettet til 
Folketingsvalget blev hævet med 10.000 kr. 
Kontingentfastsættelse: Foreslås uændret.  
 
Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 
 

6. Indkomne forslag 
 

Forslag til vedtægtsændring stillet af bestyrelsen: 
§12 i vedtægterne ændres til: 
”Ved samtlige valg og afstemninger er kun medlemmer af partiforeningen, der ikke er i 
kontingentrestance eller skylder partiskat, valgbare og stemmeberettigede” endelserne blev 
foreslås ændret. 
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 

7. Orientering fra kommunalgruppen med fremlæggelse af en plan for det kommende års 
arbejde 

 
Orienteringen blev delt ud fra Susanne, og Serdal fremlægger det.  
Skovbrynet skole bør også nævnes, samt kommune strategien med flere SF ændringer. Godt 
budget med mange SF ønsker. En af de største opgaver har været skolereformen. 
Budgetnote som SF fik ind i budgettet: Fravær i forhold til tandlægebesøg, analysen viser et 
skrækkelige resultatet 5.000 ud af 15.000 møder simpelthen ikke op, desværre er det ofte børn 
fra ressourcesvage familier. Udfordringer indenfor skoleområdet f.eks. Søborg skole – måske 
en ny skole? Der har lige været byrådsseminar med workshop som formentligt vil være mulige 
temaer i fremtiden. Samlet strukturplan for Gladsaxe kommunes skoler. Grøn udviklingsplan. 
Bedre samarbejde mellem jobcentret og virksomheder. Sprogstimulering. Opsøgende 
sundhedsplejen, nu er det blevet SF politik. 
 
Kommentar fra salen: Nyhedsbrevet ønskes mere oplysende omkring byrådsarbejdet. 
Ungestrategien er rigtig god. Udfordringer omkring fremtiden, skal der bygges på alle 
kommunens græsplæner? 
 
Thomas: Skal bygge på de driftsmæssige ting, har børn og ældre nok hjælp, måske kunne vi 
profilerer os på dette, Gladsaxe kunne igen være forgangskommune, og få et godt rygte blandt 
børnefamilier. 
 
Carsten: Kollektiv trafik. 
  
Gunnar: Kulturpolitik, der kunne godt blive plads til kultur investeringer.  
 
Anne: Cykelstier i udkants Gladsaxe, ja tak. Handicap 2020-planen har vi penge til den og 
ressourcer til det? Kun en 1/3 af personalet er uddannet på handicap institutionerne. Er det 
kommunalgruppen der inviterer til det årlige sommermøde? Alle bør inviteres til 
sommermøder. Kan man overføre fra anlæg til drift? 
 
Frederik: Godt med langsigtet planlægning ud over 4 år. Er man innovative i nye investeringer 
i forhold til drift?  
 
Susanne taget tingene op. Sommermødet er den 27. juni. Er man innovative? Eller 
”hyldekøber” specielt indenfor miljøområdet. Sygefravær og arbejdsmiljø, andre kommuner er 
lidt bedre end os? hvorfor? 



Signe: Er optaget af et øget samarbejde med nabokommuner.  
 
Serdal, til sommermødet kan det godt være, at vi skal tage nogle af områderne op fra 
temadagen for byrådet. Sommermødet skal være et åbent møde for alle medlemmer.  
 
Susanne: Mange møder på tværs af kommuner. 
 

8. Valg: 
 

a. Kasserer for 2 år 
Erik genopstiller, 
 
Erik blev valg 
 

b. 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 
Thomas og Christian genopstiller, Signe stiller op 
 
Thomas og Signe blev valgt 
 

c. 2 suppleanter for 1 år 
Carsten og Dorthe genopstiller, 
 
Dorthe blev valgt som 1. suppleant og Carsten blev valgt som 2. suppleant 
 

d. 8 medlemmer af kommunalgruppen 
 

Kommunalgruppen består af Formanden og de 2 byrådsmedlemmer, derudover 
skal der vælges 9: 
 
Efter skriftligt afstemning blev følgende valgt: 
Thomas 
Jørgen 
Christian 
Leif 
Gunnar 
Frederik 
Signe 
Lene 
Dorthe 
 
Leif blev valgt som suppleant 
 

e. 2 delegerede til repræsentantskabet i SF-Region Hovedstaden 
19. marts i Brøndby 
 
Nina og Lene blev valgt 
 

f. 3 delegerede til repræsentantskabet i Storkredsen 
 
Folketingsmedlemmet fra kredsen informerer om hvad der sker i 
folketingsgruppen og på ”borgen” 
 
Jonatan, Thomas og Serdal blev valgt. 



4 delegerede til partiets landsmøde 2015 
 
Gunnar, Thomas, Dorthe og blev valgt Leif. 
Serdal deltager som landsledelsesmedlem og Susanne som KPLU medlem 
 

g. kritisk revisor for 2 år 
 
Anni blev valgt 
 

h. kritisk revisorsuppleant for 1 år 
 

Mai blev valgt 
 

i. Faneansvarlig og suppleant for 1 år 
 

Gunnar blev valgt som Faneansvarlig. Som Faneansvarlig suppleant blev Christian 
valgt. 

9. Evt. 
 

Gunnar informerede om 1. maj, Søren Søndergaard og Serdal bliver hovedtaler. Året 
ytringsfrihedspris er endnu ikke udpeget. Scene og borde skal sættes op, Jonatan hjælper 
torsdag efter middag og Thomas, Dorthe Annie Stine Tove hjælper om fredag morgenen. 
 
TTIP aftalen arrangement den 16.04.2015 sammen med Enhedslisten og Folkebevægelsen, 
mød op til et informativt oplæg fra Mads Barbesgaard (Folkebeværelsen og Enhedslistens 
oplægsholder) og Teis Volstrup fra SF. 
Gunnar fik klap for at tage sig godt af kommunalgruppen med indkaldelse m.v. 
 
Dirigenten takkede for en rigtig god generalforsamling. 
 
 
Underskrifter: 
 
 
Referent:   Dirigent: 
Dorthe Wichmand Müller  Carsten Sveigaard 

 


