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Generelforsamlingen blev indledt ved SF´s næstformand Peter Westermann 

om partiets tilstand og aktuelle politiske emner. 

 

Dagsorden for generalforsamlingen: 

 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Regnskab 

4. Budget, herunder kontingentfastsættelse 

5. Orientering fra SFU 

6. Orientering fra kommunalgruppen med fremlæggelse af en plan for  

det kommende års arbejde 

7. Valg 

a. Kasserer for 2 år 

b. 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 

c. 2 suppleanter for 1 år 

d. 9 medlemmer af kommunalgruppen 

e. Delegerede til repræsentantskabet i SF-Region Hovedstaden 

f. Delegerede til repræsentantskabet i Storkredsen 

g. Delegerede til partiets landsmøde 2013 

h. Kritisk revisor for 2 år 

i. Kritisk revisorsuppleant for 1 år 

j. Faneansvarlig og suppleant for 1 år 

8. Eventuelt 

 

Inden Generalforsamlingen gik i gang havde vi æren af at høre et oplæg fra Peter 

Westermann. Peter kom kort ind på de grundlæggende tanker omkring 

principprogrammet og hvordan det har været at sidde i regering for første gang og 

uden et rødt flertal. Peter fortalte lidt om formandsvalget. Peter har tidligere været 

Anettes koordinator. Peter fortalte, at det der er alle vigtigst lige nu er at skaffe fuld 

beskæftigelse. Det er hovedoverskriften lige nu. Derudover har regeringen og SF 

grønne ambitioner og har en plan om at 50% den fremtidige energi indenfor 7 år 

kommer fra vindmøller. Peter kom endvidere kort ind på nogle de nye reformer, 

fleksjob og pensionsreformen, den nye folkeskole reform, sygedagpengereformen og 

kontanthjælpsreformen. Herefter var der lidt debat i salen. 

 

 

Ad 1) Valg af dirigent og referent 

Jonatan Petersen blev valgt som aftenens dirigent og Dorthe Wichmand Müller blev 

valgt som referent. Jonatan kunne konstatere at indkaldelse til generalforsamling blev 

godkendt.  Der blev nedsat et stemmeudvalg ved Tove Eckhardt og Lone Kropp. 
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Ad 2) Bestyrelsens beretning ved Poul 

Ud over den skriftlige beretning havde Poul nogle enkelte ting, som han gerne ville 

give lidt opmærksomhed.  Medlemstallet er gået fra 208 til 160 ( d.d.) og har været 

stabilt siden formandsvalget.  De fleste udmeldelser er dog mest på grund af 

kontingentrestance. Grundlovsmøde med Holger K. Nielsen var et rigtig godt 

arrangement men der var alt for få der mødte op.  Bestyrelsen har derfor drøftet 

muligheden af at slå Picnic sommerfrokost sammen efterfølgende med 

grundlovsmøde.  

Bestyrelsen vil gerne lave flere arrangementer, men det kniber med idéer, hører 

gerne om nye idéer.  

1. maj tradition afholdes igen med enhedslisten. Dog bemærkes at det var meget 

uheldigt at enhedslistens taler i den grad ”skældte” regeringen ud, uden at tage 

hensyn til at SF er en del af regeringen og det måske ikke var helt passende at 

udskælde den ene del af værterne. 

8 nyhedsbreve er sendt ud. De fleste bliver sendt via mail ellers med snegle post. 

Valgprogram ligger til dem der gerne vil se udgaven. Enkelt rettelse/punkt omkring 

beskæftigelse mangler. Vil blive indskrevet af Susanne.  

I efteråret blev der afholdt et fremtidsværksted for medlemmer, med henblik på idéer 

til partiforeningens valgprogram. På Fremtidsværkstedet blev der nedsat en 

skrivegruppe på 4 der fik sammenskrevet dagens idéer. Poul vil også gerne sige en 

ekstra tak til SFU, som møder flittigt op til bestyrelsesmøder og medlemsmøder og 

andre arrangementer. Beretningen blev herefter godkendt. 

 

Ad 3 ) Regnskab ved Erik. 

Erik gennemgik regnskabet og enkelte punkter uddybes. Regnskabet bliver 

sammenholdt med det tidligere lagte budget som blev vedtaget sidste år. Erik 

gennemgik de forskellige poster.  Der er kommet en efterregning fra folketingsvalget 

regning i 2012, og Susanne spørger til dette, om det var medregnet i budgettet, og 

nej det var det ikke, men der forventes ikke yderligere og der er lang tid til næste 

folketingsvalg. Erik takkede Susanne for stor hjælp med exel ark. Ingen 

bemærkninger ellers.  Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 

 

Ad 4) Budget herunder kontingent.  

Erik gennemgår det nye budget. Der er afsat til Kommunevalg kr. 130.000, altså det 

der ligger i budgetrammen, indtægter fra tilforordnede ryger oveni. Der forventes et 

minus resultat på grund af kommunevalg. En overskridelse tages af formuen. 

Bestyrelsen lægger op til uændret kontingent. Ingen yderligere forslag og budgettet 

blev sat til afstemning. Enstemmigt vedtaget. 

 

Ad 5) Orientering fra SFU  

Servet Benli orienterede kort. SFU har afholdt et par aktioner. Der har bl.a. været en 

aktion ved Gladsaxe Gymnasium, hvor man takkede cyklisterne for at støtte en 

bæredygtigt grøn linje. Ved Bagsværd Skole blev der delt pakker ud til børn, en 
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lighedskampagne som symbol for bankpakkerne. Ser frem til kommunalvalget hvor 

SFU nu har kontaktperson på gymnasier og skoler. I den forbindelse vil de gerne have 

kommunalpolitikere med ud til at føre en valgkamp. Flere deltager på landsmøde i 

slutningen af marts. SFU Gladsaxe har medlemmer 35.  Gunnar fik ordet og gjorde 

opmærksom på at det er vigtigt at få det ud i lokalpressen når der f.eks. laves 

aktioner. Ofte kunne man Kontakte lokalpressen og bede om at der også kom 

fotograf.  Ellers kunne man selv tage nogle biller og være mere på lokalpressen. Det 

blev foreslået at man havde en presseansvarlig på hver aktion. Alternativt kunne man 

selv skrive indlægget, ofte tager lokalpressen det gerne. SFU blev takket for deres 

aktive indsats. 

 

Ad 6) Orientering fra kommunalgruppen med fremlæggelse af en plan for det 

kommende års arbejde ved Susanne.  

Susanne vil gerne supplere med hvad der sker de næste 9 måneder inden 

kommunalvalget. Ud over at  Lave det som kommunalgruppen plejer (bl.a. kæmpe, 

forhandle, og forhandle budget). SF var med i budgetforliget i år. Susanne kunne 

fortælle at det var de nemmeste budgetforhandlinger hun har været med til. De 

borgerlige gik hurtigt fra forhandlingerne. Helt så nemt bliver det nok ikke i år, men 

da det er et valgår er der nok ikke den helt store sparerunde.  

”Taktik hatten”. Vores største indflydelse er i forhold til de sager hvor vi kan 

samarbejde med socialdemokraterne og andre, og det er vigtigt at sætte dagsorden, 

og sørge for at få vigtige SF sager op. Der er kampe ind imellem. 

 

Susanne kom også kort ind på en valganalyse, der forsigtigt peger på hvad der kan 

ske ved kommunalvalget 2013. Det kunne se ud som om at Enhedslisten vil få 

omkring 4 mandater og vi vil få omkring 2, hvorfor man kan overveje at gå i 

valgforbund med Enhedslisten. Man forventer at Socialdemokratiet vil få omkring 7 

mandater, de radikale omkring 2 mandater, Venstre vil få 5 mandater, de 

Konservative 1 mandat, Dansk Folkeparti omkring 3 mandater og liberal alliance 0.  

Socialdemokratiet deroute er et kæmpe problem for SF. Der er ingen der siger at det 

bliver sådan, der er kun tale om en prognose. 

Susanne fremførte at der er skabt et godt grundlag for vores valgprogram. Vi har 7 

prioriteret punkter i valgprogrammet. Programmet er anderledes end sidst. Der 

påtænkes et samarbejde med andre kommuner og regionalt er man også nødt til at 

gøre noget for at få enderne sammen.  Klima og miljø er kommet mere på dagsorden. 

Borgerinddragelse vinder mere og mere frem og er også en vigtig del af SF´s 

valgprogram. Borgerne er meget mere i centrum. Nu er der mere tale om 

kvalitetsdagsorden, ikke kun politiker og borger men også intern i kommunen i de 

forskellige udvalg. Udmøntning i de store puler, vægtpulje.  

Susanne fortalte at der i Værebro og Høje Gladsaxe har været borgermøder. 200 

personer kom til borgermøde i Værebro. (Borgerinddragelse) 

Forebyggelse, Sundheds og Handicapudvalg. Ulighed i sundhed, alle undersøgelser 

viser at folk med særlige sociale udfordringer har dårligere sundhed. Det er en meget 
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stor udfordring at tage hånd om dette. Kellersvej området, SF har fået sat gang i 

udvikling der. Trafik og teknikudvalgt. Ny plan for trafikken kan blive grønnere.  

Miljøudvalget ved Thomas.  Vigtigt at reducere med 40 % , ny renovationsaftale, ny  

spildevandplan, ny klimatilpasningsplan(regn) og vores  sø har fået en rigtig god 

tilstand, således at roerne kan bruge deres baner hele året. Thomas kunne godt 

tænke sig at der kommer mere samarbejde med andre kommune f.eks Københavns 

Kommune indenfor miljø og teknikområdet. Thomas er inspireret af Miljøministeriet 

med hensyn til grønne indkøb, dette mangler vedtagelse i Økonomiudvalget. 

Spillested for unge er kommet med i budgetterne. Kultur og idrætspolitik. Gunnar 

kunne fortælle at Børne- og Undervisningsudvalget har haft et travlt år.  Man har 

ændret på skolestrukturen og slået flere skoler sammen og ny skole i Bagsværd skal 

bygges. Der er 8 folkeskoler tilbage i kommunen. Fokus på om vi har skåret for dybt. 

Børnetallet har udviklet sig noget og der er kommet flere børn end man lige 

forventede. Bagsværd Skole blev en 3 sporet skole og de er faktisk lige snæver nok. 

Gunnar kunne så lige fortælle at han ikke genopstiller til næste 

kommunevalg/byrådet. Han fortalte at det har været meget spændende arbejde. 

Gode oplevelser. Kræver en del arbejde. Gunnar sluttede af med at fortælle at alle 

skoler har fået kantine og uddannede kantinemedhjælper. 

Beskæftigelses- og integrationsudvalget ved Serdal. Området har store udfordringer 

pga. at der er stor ledighed. Man har prioriteret særligt de unge. Kurven er knækket 

og forhold til ledighed. Ledigheden er knækket hvis vi sammenligner os med andre 

kommuner.  

Ledige over 30 år er et væsentligt problem. Den nye kontanthjælpsreform er lige på 

trapperne. Hvilke prioriteringer der er fra regeringen må vi se. Beskæftigelsesplanen 

skal tage højde for det. Beskæftigelsesgabet i forhold til integrationsområdet er stort. 

Opfølgning på akutjobpakkeindsatsen skal følges til dørs. Gladsaxe vil gerne 

anerkende Virksomheder der gør en ekstra indsats, ved at give et kunstværk til 

15.000. Beskæftigelsesområdet i øjeblikket hedder job - job - job. Serdal fortsatte 

med at fortælle lidt om Seniorudvalget. Den største ændring er en ny organisering af 

hele trænings og plejeområdet. Skal følge op på dette nu, så man ved hvordan det 

har virket. Kildegården er blevet en samlet træningsenhed med bl.a. hjemme-

sygeplejen og hjemmeplejen samlet med fælles overordnet ledelse. Formålet er at 

udnytte de tværfaglige kompetencer i større enheder. Velfærdteknologiske har man 

forsøgt med forskellige projekter, nogle er i gang og skal i gang. Flere initiativer er i 

gang. Susanne slutter punktet af med at fortælle at det er noget af det der laves i 

kommunalgruppen, hvis primære formål er at støtte byrådsgruppen.  

Kommunalgruppen mailer sammen tit samen, næsten dagligt, alle dagsordner bliver 

fremsendt og der kommenteres på disse. Som medlem af kommunalgruppen har man 

mulighed for at tage stilling til alle vigtige sager. 9 personer vælger på 

Generalforsamlingen. Tak for endnu mere engagement.  
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Ad 7) Valg 

a. Kasserer for 2 år 

Erik forslås som kasserer. Der var ingen andre kandidater. Erik blev valgt. 

b. 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 

Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. Thomas og Christian er på valg. 

Begge ønsker at fortsætte. Der var ingen andre kandidater, begge blev 

valgt. 

c. 2 suppleanter for 1 år 

Der skal vælges 2 suppleanter. Carsten og Jørgen er på valg. Begge 

ønsker at fortsætte. Der er ikke andre kandidater der stiller op. Jørgen og 

Carsten blev valg. 

d. 9 medlemmer af kommunalgruppen 

Der skal vælges 9 medlemmer til kommunalgruppen. Christian gjorde 

opmærksom på at det er vigtigt at vi kommer til møderne. Kirsten ville 

gerne drøfte om der kunne være mere end 9 personer. Dirigenten spurgte 

om der skulle træffes ny aftale om vedtægtsændringer så flere 

medlemmer end 9 kan vælges til kommunalgruppen. Dette blev afvist.  

Der er 10 personer der opstiller. Der kom bemærkninger om indsats. 

Susanne anmodede om at vi ikke på generalforsamlingen vurderer 

hinandens indsats. Kommunalgruppen kan vælge at indbyde gæster og 

har også gjort brug af dette i år. Det er godt med forskellige faglige 

baggrunde som kan stilles til rådighed. Der er møde hver måned. Det er 

ikke en dans på roser. Der skal ydes en indsats. Susanne spørger om der 

skal laves afstemning. Serdal synes at man i stedet kan være suppleant 

som der står i vedtægterne.  Nina trækker sig og vælges som suppleant. 

Susanne godt at vi er bredt funderet fagligt. Ida synes det er dejligt at der 

er så mange engagerede mennesker.  Der sker ingen afstemning. 

 

e. Delegerede til repræsentantskabet i SF-Region Hovedstaden 

Der skal vælges to delegerede til region Hovedstaden. Kirsten og Susanne 

stiller op. Der er ikke andre der opstiller Kirsten og Susanne vælges. 

f. Delegerede til repræsentantskabet i Storkredsen 

Der skal vælges 5 personer, Kirsten, Thomas opstiller, Jonatan, Serdal og 

Poul opstiller. Der er ikke andre der opstiller. Alle 5 vælges. 

g. Delegerede til partiets landsmøde 2013  

Der skal vælges 5 personer med stemmeret. Der kan godt komme flere 

med, da det bliver afholdt i København. Det forventes at alle tager hjem 

og sover. Kirsten, Susanne, Christian, Gunnar, Jørgen, Servet, Thomas, 

Poul og Dorthe opstiller. Der blev stemt. 21 stemmesedler, 1 ugyldig. 

Valget faldt på: Poul, Thomas, Susanne, Gunnar og Dorthe blev valgt. 

Resten deltager uden stemmeret. 

h. Kritisk revisor for 2 år 

Anni genopstiller. Der var ikke andre der opstiller. Anni blev valgt for 2 år. 
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i. Kritisk revisorsuppleant for 1 år 

Jonatan opstiller. Der var ikke andre der opstiller. Jonatan blev valgt. 

j. Faneansvarlig og suppleant for 1 år 

Gunnar er faneansvarlig og genopstiller. Gunnar blev valgt. Christian er 

suppleant og genopstiller. Der var ikke andre der ønskede valg. Christian 

blev valgt. Der er fundet en gammel fane, som måske er Gladsaxes. Dette 

undersøges.  

 

Ad 8) Eventuelt 

Vi er så heldige at vi har fået formanden Anette Vilhelmsen til 1. maj i år 

som vores taler. Det holdt hårdt men lykkes. Vi holder igen 1. maj med 

Enhedslisten.  

Gunnar og andre nuværende byrådsmedlemmer fortsætter i 

kommunalgruppen indtil næste generalforsamling, selvom man måske 

ikke er i byrådet efter valget. 

Christian har meldt sig til kampagnegruppen sammen med Thomas til 

kommunalvalget. Begge fortalte kort om kommunalpolitisk landsmøde, 

som begge deltog i. Til dette var der flere oplæg/gode tips omkring 

valgkampen og det at føre valgkamp. 

Generalforsamlingen sluttede kl. 23.00. Jonatan takkede for god ro og 

orden. 

 

v. referent Dorthe Wichmand Müller 

Referatet godkendt af dirigent Jonatan Petersen 


