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 Referat af generalforsamling i SF-Gladsaxe fredag d. 9. Marts 2012.03.09 

Tilstede: 20 medlemmer. 

1. Poul bød velkommen. 

2. Tove blev valgt som dirigent, og takkede for valget og konstaterede at der er blevet indkaldt rettidigt. 

3. Stine valgt til referant. – Erik, Anni, Anne og Maj blev valgt som stemmeudvalg. 

4. Poul takkede for en brag af en valgkamp. – Serdal meget aktiv. – tilbagegang fra 239 til 215 medlemmer.  

Tak til mau-udvalget. – Godt 8. Marts-møde med besøg af Astrid Krag (13 deltagere). Hvad gør vi for at få 

flere aktive.  83 medlemmer modtager nyhedsbrevet elektronisk. Grundlovsmøde blev ikke til noget sidste 

år, men i år sker det. – Kommunalvalget banker på døren. Der er lavet en drejebog. – Tove mente at vi må 

gøre noget andet ved 8.marts. Det er rigtig ærgerligt at det det handler om er at kvinde skal kunne stå op 

og tisse. – Fokuser evt. på de store problemer ude i verden. Anne Breum erklærede sig enig med Tove. 

Synes det er ærgerligt at vi var så få. Vi var for sent ude med annoncen. Tænke nyt og større. Serdal mener 

vi skal tage 8.marts som et tema. F.eks. kvinder i udvalget. – Kirsten: Det er ikke kun 8.marts at fremmødet 

er lavt. Andre medlemsmøder kommer der desværre heller ikke mange til.  Bl.a. derfor er vi kørt lidt trætte. 

Det er svært at få folk af huse. – Thomas: tænke bredere. Spørge 3f og evt. holde noget sammen med de 

øvrige partier. F.eks. paneldebat åbne for alle. Christian: vi har et problem med at ingen kommer til vores 

medlemsmøder. Kirsten: Vi bliver set fordi der kommer annonce og pressemøde og fotograf. Vi ses i 

lokalsamfundet. – Det har været dialogmøder, ikke envejskommunikation. Tove er glad for at det varer lidt 

før der er kommunalvalg. – Svært at være SF’er i øjeblikket. Flot at ikke flere har meldt sig ud. Randi: Hvad 

med kulturen? – Kunstner, musik. Hvorfor bruger vi ikke musikken i offentlige arrangementer. Susanne vil 

savne arrangementerne. 31 billetter bestilt til forestilling (Poul). Randi mener man kan få amatører ud, som 

ikke er så dyre. Randi foreslår at vi f.eks. bruger musikskolens elever til at komme ud og spille sammen med 

oplægsholderen. Kirsten foreslår at der bliver nedsat et nyt udvalg. Bestyrelsen bedes arbejde videre med 

at få et kulturudvalg på benene. Gunnar: vi skal være forsigtige med at skælde ud på SFere i regeringen. – 

Det er vilkårene når man er i mindretal. Vi må håbe at der kommer SF-fingeraftryk. Vi skal opmuntre og 

klappe på skulderen. Tove: Når det er et kompromis, behøver man ikke forsvare det som sin egen ide. 

Carsten: svært som fagforeningsmand at forsvare SF, når Ole Sohn sidder og siger og modarbejder det. 

Synes at vore politikere glemmer at holde til venstre i folketinget. Poul: Det er svært at være SF’er og skulle 

forsvare politikken. Svært at koble et politisk møde med et ungt band. Thomas:  Ministrene er bundet af 

regeringssamarbejdet. Ministrene skal repræsentere regeringen. Det er første gang at SF er med i regering. 

Vi har meget at lære. Susanne: Fint at lave medlemsarrangementer henvendt til medlemmer. – Store 

debat-arrangementer op til kommunalvalget. Serdal:  Historisk at vælte en borgerlig regering. Alternativet 

er skabt af SF. Kompromier er svært. Være politiske: 1. Af med fløjshandskerne. 2. Spinde på sejrene. 3. 

Lade Villy koncentrere sig om udenrigspolitkken. 4: lukke hullet til enhedslisten. (enhedslisten skal med). 

Jørgen: første gang i regering. Vi har været med til at få enhedslisten til at tage stilling. Ret ryggen. Tove: 

Flot at væltet den borgerlige regering. Fjernet de værste dårlige ydelser. – Behøver ikke at fremlægge noget 

som om det er godt, når det ikke er det. – Beretningen er enstemmigt vedtaget. 

5. Regnskab: Erik fremlagde regnskabet.  Kapital: 249.267 kr. – Tove: Kurser og konferencer – ikke 

reklameret med kurser. – 10.000 kr. afsat (300 kr. brugt). Susanne: Bestyrelsen skal skrive hvilke kurser og 

konferencer man kan søge. Man kan f.eks. skrive ”vær opmærksom på…..”. Jørgen: Skal SFU ikke have nogle 

penge. Bestyrelsen har tilbudt SFU penge. Erik: vi skal være glade for at vi har penge, fordi vi kan miste 

indtægter fra medlemmer. Regnskabet blev godkendt. 
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6. Erik: ikke de store afvigelser. – kapitalen flyttes over i en anden bank, hvor man kan få rente. Tove: 

koordinator? Har vi haft glæde af ham. Vi har ikke brugt ham. – vi ville gøre det selv. Udtryk for at partiets 

centraliserings forsøg ikke slog an i Gladsaxe.  

8. Gør ondt at være med til at træffe upopulære beslutninger. – Finanslov 2012: Vi fik fjernet urimelige 

fattigdomsydelser: politisk sejr. Positivt tegn. – Svær tid. Vi skal være dygtige både centralt og kommunalt. 

Finanspagt: god aftale for europa og for SF. Vi skal fælles pladforme, fordi de problemer andre lande står 

med er en tikkende bombe.  – Store udfordringer i 2012. Beskæftigelsesområdet: pensionsreform  - vi skal 

ikke parkere unge på ydelser. Pas på retorikken. Det er ikke arbejdløses skyld at vi står i den krise. Vi skal 

ikke udpege syndebukke. – Være konstruktive og ser fremad.   – Trængselsringen: trist, dårlig forberedt, 

dårligt håndværk. – skulle ikke have været et tema. Skulle have være lukket kort tid efter valget. Tabersag, 

ærgerligt. Fik 1 milliard, som  vi ikke havde fået uden SF. – Skattereform: Thor har gjort det godt. Social 

profil i den skattereform, så den ikke øger uligheden. – Internationalt: glad for en SF-udenrigsminister. Godt 

at gå ind i arabiens venner, for at lægge pres på assad. Tror stadig på projektet. – Takke alle for indsatsen 

under folketingsvalget. – John: regeringen gør noget positivt. Arabisk forår – vi skal ikke se 

skræmmebilleder. Tove: omvendt rækkefølge. Først have penge i kassen før der kunne laves 

parkeringspladsen. Dårlig forberedt. Man går ud og slår på de mennesker der har det dårligst i vores 

samfund.  – Thomas: SF havde en OK plan omkring betalingsringen, men den smuldrede fordi man ikke fik 

den lukket. Susanne: Trafiknetværk – engageret i betalingsringen. Var ikke forberedt nok til at vi kunne gå 

ud og agitere for den i valgkampen. Det er utrolig ærgerligt at den er droppet. John: Roser til Karin Søjberg 

fordi hun ikke jordede betalingsringen. Jørgen: Pressen har fået lov at køre løbet. Masser af folk ville gerne 

have den ring. Gunnar: frygteligt at soc. Bare løb fra det der stod i regeringsgrundlaget. Hykleriet omkring 

ringen og det folk skulle betale.  Benzinen er steget mere end afgiften for betalingsringen. Tove: Soc. Burde 

have afstemt det med soc-borgmestrene. Christian: lad os komme videre. Thomas: man ændrede ringen fra 

at gå i ring 2 til at gå ved kommunegrænsen. – Serdal har gjort det godt. 

9. Susanne: med SF i regering er vores situation en anden. – Partiet prøver at involvere lokalpolitikerne. – 

Samarbejde med nabokommuner. Tværkommunal politisk samarbejde. – Vi er blevet flere SF-

lokalpolitikere og det skal udnyttes til kommunalvalget. K æmpe for at det bliver en fordel for os at vi sidder 

i regering.  Byrådsarbejdet handler om kompromiser. Samarbejdet med soc. Går bopbop. Gennemførlese af 

frikommuneforsøg bliver et  issue i næste periode. Kommunalgruppen mødes og mailer sammen. 

Byrådsgruppen mødes mandagen før byrådsmødet og afklarer dagsordenen. – HUSK 

VERDENSKULTURFESTIVALEN DEN 12. Maj. Vi mangler frivillige på dagen. Tilmeld jer hos Susanne. Payman: 

Gør op med autoritetstro. Beskæftigelses indsatsen i Gladsaxe er elendig. – Jobcenteret sender folk af sted 

til ligegyldige kurser. – Vi står i krise: Vi stiller krav til andre aktører (jobtilbud til ledige). – Det er ikke kun 

fiasko i Gladsaxe. Kommunen klarer sig ok på en række parametre, men der er udfordringer. Vi kan måske 

forbedre noget i frikommuneforsøget, så vi hele tiden bliver bedre. SF er kritiske overfor forvaltningen og 

tager opgaven på sig. Serdal: kig på jobcentret – ikke anden aktør. Tove: Hvad gør vi for at forbedre 

forholdet for de ledige. Ingen tvivl om at mange ledige oplever at deres situation er håbløs. Serdal: vi skal 

vær obs. På hvad der sker i jobcentret og tage det meget alvorligt hvad de ledige oplever indsatsen. – 

Serdal vil være med til at tegne politikken for hvordan vi gør beskæftigelsesindsatsen bedre. Anne: vi skal 

ud og fortælle de gode historier og om de initiativer der er i gang. Fortælle at vi er SFere og vil tage de 

svages parti. Thomas:  SF i kulturudvalget kæmper for musiksted for unge og i miljøudvalget for en 

renovationsordning. –Hvis nogle har ideer og visioner på miljøområdet må de meget gerne komme frem 

med dem. Gunnar: vi vil arbejde for musikstedet: den rå hal i Telefonfabrikken. Børne og 

undervisningsudvalget: SFs fodaftryk: Vi fik forhindret at Lundvangskolen blev flyttet ud på Værebro skole, 

men at man fandt den udvej at lundevangbørnene blev flyttet til Buddinge skole, som var en meget bedre 

løsning. – påvirket soc. F.eks. også omkring Bagsværd skole og omkring madordningen i børnehaverne. 
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Grund til at glæde sig over de gode ting vi har været med til at indføre. Erik: Hvorfor har man ikke 

undersøgt hvorfor forældre fravælger høje gladsaxe skole. I stedet for at nedlægge den skole som 

forældrene foretrækker. – Bekymret for at man vælger megaskoler. – vigtigt at fastholde små enheder. 

Tove: SFere diskuterer skolepolitik – vi er ikke enige. Randi: Har der været protester mod nedlæggelse af 

lundevang?  Gunnar:  ikke særlig mange protester. Der har været mange protester mod nedlæggelsen af 

marielyst, men ikke protester mod sammenlægninge fra høje gladsaxe skole. Anne: Trist at man nedlægger 

lundevang. John: Ros til Susanne og Gunnar.  

10: Poul valgt til formand. Kirsten knudsen valgt for 2 år. Carsten og Jørgen valgt som suppleanter. Kritisk 

revisor for 2 år: Mogens Sejer valgt. Kritisk revisorsuppleant: Serdal. Landsmøde delegerede  6  stk. (10 

interesserede). Serdal, Poul, Susanne, Thomas, Luna, Gunnar. – Kirsten og Stine kom med som gæster. 

Kommunalgruppen: Nina, Kirsten, Christian, Jørgen, Merethe, Mette-Lise, Lene, Dorthe, Stine 

4 delegerede til repræsentantskabsmødet i : Kirsten, Serdal , Poul og Thomas.  3 delegerede til rep. i region 

hovedstaden: Kirsten, Thomas og Luna. – møde den 30. maj. Faneansvarlig: Gunnar og Christian. 

11: pressemeddelelse: Serdal: Der skal udsendes en pm: Bestyrelsen udarbejder en pressemeddelelse. 

12: Evt. Husk 1. Maj 

Tove takker for god ro og orden. 

 

 

 

 

 


