Referat af Generalforsamling i SF Gladsaxe fredag d. 25. marts 2011.
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1. Velkomst:
Formand Poul Reher Jensen bød velkommen og præsenterede Saeid Tayyebi, som optog
generalforsamlingen på video til internt brug.
2 . Valg af dirigent:
Tove Eckhardt blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
3. Valg af referent og stemmeudvalg:
Stine Riis blev valgt som referent. Som stemmeudvalg blev valgt Tove Eckhardt, Johnny Ancher Ipsen
og Signe Ejersbo
Fællessang: ”Når jeg ser et rødt flag smælde”
4. Bestyrelsens beretning:
Poul takkede bestyrelsen og suppleanterne for et godt år.
Medlemstallet er nu på 239. Der har været lidt udsving i forbindelse med de seneste politiske sager,
f.eks. S og SF’s håndtering af ”pointsystemet” på udlændingeområdet.
Arrangementsgruppen fik ros, på trods af manglende fremmøde til arrangementerne. Partiforeningen vil
godt betale deltagergebyr til kurser, konferencer og temadage som SF udbyder.
Partiforeningen står overfor store udfordringer ved det kommende folketingsvalg. Et godt resultat kræver
stor medlemsaktivitet
Hjemmesiden: Torben R. Sørensen og Poul skal på kursus 5. april, så de fremover er rustede til at arbejde
med denne.
Nyhedsbrevet har fået en fast form. Der er kommet flere indlæg fra medlemmerne og formanden ser gerne
endnu flere.
Leif Pedersen er stoppet som folketingskandidat pga. af et større arbejde i kommunalbestyrelsen i
Albertslund. - Serdal Benli er vores nye folketingskandidat.
Debat og kommentarer til beretningen:
Christian Thorning efterlyste nye ideer til medlemsmøder.
Thomas Monberg opfordrede til at der blev lavet nogle større arrangementer på tværs af
partiforeningerne, f.eks. sammen med Gentoft, Herlev, Lyngby-Taarbæk m.fl.
Serdal Benli opfordrede til at bruge foreningslivet i kommunen. – at samarbejde med ngo’er, foreninger og
andre ildsjæle.
Serdal gjorde opmærksom på at der er etableret en ”mandeklub” for undertrykte mænd i partiet.
Poul gjorde opmærksom på at nabo-partiforeningerne allerede modtager invitationer til vores
arrangementer. – Derudover har storkredsen talt om at lave møder/arrangementer.
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Kirsten Knudsen efterlyste ideer til hvad vi kan gøre for at få flere til at møde op til arrangementerne.
Johnny Ipsen mente man skulle opfordre folk til at komme til arrangementerne.
Gunnar Svendsen gjorde opmærksom på at der er stor brug for medlemsaktivitet i forbindelse med
folketingsvalget. Det er vigtigt ikke at tabe pusten. Vi skal aktivere alle de nye medlemmer.
Tove mente at mange melder sig ind for at støtte partiet moralsk og økonomisk. De vil gerne gøre noget,
men ikke nødvendigvis deltage aktivt i møder. Man kunne skrive til medlemmerne for at høre hvad de
efterspørger.
Ida Krog foreslog at medlemsmøderne annonceres på facebook eller via e-mails kort før mødet.
Payman opfordrede til at finde ud af hvordan man kan motivere. – Efterlyste medlemsundersøgelse fra
Christiansborg.
Torben Peters opfordrede til at man trækker på medlemmernes faglige kompetencer. At der oprettes
baggrundsgrupper for hvert udvalgsområde, der kan støtte op om byrådsmedlemmerne.
Tove nævnte at man kunne ringe og spørge nye medlemmer, om man skal følges ad til medlemsmøder.
Susanne Palsig reklamerede for kommunalgruppen, hvor man i høj grad trækker på medlemmernes faglige
kompetencer.
Christian ønskede en appel i referatet om at medlemmerne byder ind. – DET VÆRE HERMED GJORT!
Thomas gjorde opmærksom på at det er vigtigt at få besked dagen før et møde, f.eks. via sms.
Signe mente også at folk melder sig ind for at støtte partiet - ikke nødvendigvis for at være aktive.
Anne mente at vi skal være stolte af de arrangementer vi har. Medlemmerne må selv afklare hvor meget
tid de har.
Happenings!
Thomas opfordrede til at være spontane når der er oplagte muligheder for et arrangement.
Payman talte for stabilitet og fornyelse.
Kirsten gjorde opmærksom på at man kan henvende sig til Kirsten, Stine elle Lene
(arrangementsgruppen)med ideer, og i øvrigt selv være med til at mobilisere folk der har lyst til at lave
events/ happenings.
Poul gjorde opmærksom på at partiforeningen har en facebook side og opfordrede til at sende en
anmodning om at være med.
Beretningen blev godkendt med alle stemmer for.
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5. Regnskab:
Kasserer Erik Andersen fremlagde regnskabet, og kunne præsentere et overskud på 71.262 kr. og en
kassebeholdning på 188.770 kr.
Susanne bragte spørgsmålet om partiskat fra domsmænd på banen. Spørgsmålet er rejst af de kritiske
revisorer og skal drøftes i bestyrelsen.
Tove undrede sig over de voldsomt dyre abonnementer.
Thomas opfordrede til at man ser dagsordener og referater på nettet, så man sparer abonnementerne.
Kommunen lægger op til at alt skal digitaliseres, hvilket skulle give en besparelse på 3 %.
Jørgen opfordrede til at spare portoen.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
6. Budget, herunder kontingentfastsættelse:
Erik fremlagde budgettet og foreslog et uændret kontingent. - Budgettet og kontingentet blev vedtaget.
7: Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag
7a: Orientering fra SFU:
Astrid, som er kontaktperson for SFU Gladsaxe fortalte at foreningen har ca. 40 medlemmer, hvoraf 7 er
aktive. De aktive kæmper for at få flere aktive og få folk til at møde op igen efter første møde.
SFU laver aktioner og forsøger at være synlige i Gladsaxe. – Det skal være sjove og ungdommelige aktioner,
som taler til unge.
SFU arbejder også for at få et spillested for unge i kommunen, og hjælper i øvrigt gerne SF i diverse
sammenhænge.
Torben mente at SF burde hjælpe med at aktivere de passive medlemmer.
Christian udtrykte stor tilfredshed med at SFU Gladsaxe er så aktive, og roste Astrid for altid at komme til
bestyrelsesmøderne
Johnny fremførte at SFU burde have et fast mødested i kommunen, hvor de kunne have café m.m.
Tove konstaterede, at det er godt at der er unge man kan sende ud på gymnasierne og andre
ungdomsuddannelser. – Astrid fortalte at regionen havde udarbejdet en god plan for SFU’erne i forbindelse
med at tage ud til ungdomsuddannelserne.
Gunnar udtrykte ønske om at SFU sørger for at komme ud på de uddannelsesinstitutioner, hvor der er
mange ikke etnisk danske elever.
8. Orientering fra folketingskandidaten:
Serdal indledte med at fortælle om hvad der rører sig på Christiansborg, hvor man er i gang med
slutspurten op til valget. Det bliver et historisk valg, og alle gode kræfter skal sættes ind for at vinde det.
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S-SF vil satse på vækst i stedet for nedskæringer. – Vi skal alle løfte i flok. Fællesskabet skal genskabes.
Helt aktuelt står aktionen i Libyen, som der var historisk enighed om i folketinget. - Det var en svær
beslutning for SF, fordi krig altid er alvorlig, men samtidig udstiller det FNs svaghed, da det varede så længe
før beslutningen blev taget
SF tilslutter sig den nyligt vedtagne Europagt, der skal dæmme op for krisen i Europa. Planen har efter
sigende ingen konsekvenser for den danske arbejdsmodel.
SF vækstplan ”Ny vækst og nye job” har 4 hovedpunkter:
1. Der skal skabes nye arbejdspladser
2. investeres i uddannelse
3: skabes grundlag for arbejdspladser
4. arbejdskraften skal øges. – Der skal arbejdes mere
SF kommer også med et ungeudspil, der bl.a. betyder fremrykning af offentlige investeringer.
Integrationsområdet bliver en kæmpe udfordring. DF vil igen trække udlændingekortet på trods af det
virkelig store problem, nemlig den økonomiske krise.
SF har lavet et ghettoudspil sammen med S: ”Ny tryghed i udsatte boligområder”, som har meget fokus på
politi og straf, men som også indeholder nogle sociale tiltag.
Hvad skal vi forberede os på?
Vi skal passe på tvister mellem S og SF. Regeringen vil slå på tvister mellem de to partier, specielt i
værdipolitiske spørgsmål.
Ida spurgte til hvordan det vil være at lade sig tromle af socialdemokraterne, og om det ikke er
problematisk at vi støtter den diffuse situation i Libyen.
Serdal mener at vi har formået at flytte S på flere områder.
Thomas spurgte Serdal, hvad hans mærkesager vil være.
Af mærkesager nævnte Serdal: beskæftigelse, ungeledighed, integration - en vigtig udfordring for
samfundet. Hvis ikke vi får alle med på vognen taber vi i en global verden.
Ulighedsspørgsmålet, fattigdom, socialpolitik.

9. Orientering fra kommunalgruppen med fremlæggelse af en plan for det kommende års arbejde:
Susanne lagde i sin fremlæggelse vægt på 3 punkter:
1. Det kommende folketingsvalg
2. Samarbejdet med Socialdemokraterne.
3. Samarbejde med andre SF’ere på tværs af kommunegrænser og i faglige netværk.
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Susanne fortalte fra det kommunalpolitiske møde i Ålborg - netop afholdt lige før vores generalforsamling at det overordnede spørgsmål, på trods af store kommunalpolitiske emner, var valget: Hvad gør vi når vi
kommer i regering?
Byrådsgruppen har et stort ansvar for valget, fordi vælgerne har givet partiet styrke fra 2 til 5 mandater:
Hvordan går vi ind i regeringsarbejdet på en konstruktiv måde?
Valgdeltagelsen på det kommunale plan er faldet, måske pga. den økonomiske krise og kommunalreformen
(det har dog ikke ændret situationen i Gladsaxe). Der er blevet længere til politikerne. – Det er en
udfordring vi bør tage op.
Signe spurgte til Gladsaxe kommunes skolepolitik. Hvor står SF Gladsaxe?
Gunnar svarede at skolepolitikken fylder rigtig meget. Der skal vedtages en ny skolepolitik i 2012.
Fællesskabet er det vigtigste – alle skal med. Livsduelighed frem for karakterer. Det er svært at vide hvor S
står. Arbejdet består i at få S med på vores hold.
Poul nævnte muligheden for at lave et temamøde omkring skolen. Emnet er for stort til kun at ligge i
kommunalgruppen og byrådsgruppen.
Thomas gjorde opmærksom på at en af grundene til at vi gik fra budgetforhandlingerne var at vi ikke ville
spare på skolerne, især efter at kommunens budget ikke gjorde det nødvendigt.
Christian nævnte at det er vigtig at få gode debatter om den fremtidige skolepolitik. – at se nye veje for
folkeskolen.
Ida savnede opmærksomhed på kulturpolitikken. Hun er skuffet over at SF ikke gjorde mere for at bevare
Gladsaxe Teater og påpegede at et nyt spillested ikke skal være for en bestemt gruppe (unge), men et
spillested som tilgodeser alle grupper.
Kirsten nævnte at hun var glad for at vi sagde fra i forhold til besparelser på skoleområdet, lærertiden, og
foreslog også et medlemsmøde om skoleområdet.
Gunnar foreslog et medlemsmøde i august om skolepolitik.
Tove spurgte til Frikommuneforsøget og Gladsaxe og Gentoftes fælles ansøgning.
M.h.t. frikommuneansøgningen havde vi ikke fået noget at vide på forhånd. Det indeholder bl.a. forslag om
overtagelse af distriktspsykiatrien, samarbejde på skoleområdet, regelforenklinger i administrationen,
samarbejde på beskæftigelsesområdet og ungeområdet. Byrådsmedlemmerne har fået sikkerhed for at
emnerne kommer op i de berørte udvalg. De der arbejder med områderne, synes det er en god ide.
Gunnar nævnte at oplægget indeholder nogle skræmmende forslag på skoleområdet: Fjernelse af loftet på
28 elever i klassen, ingen krav til læreruddannelse, fælles skole for udskolingen. Betænkeligheder, men alle
konkrete ansøgninger skal også behandles i med. udvalg.
Susanne sagde at ansøgningen var blevet til i stor hast, men at det er en chance for at gå ind i det og se
muligheder.
Susanne orienterede om Verdenskulturfestivalen d. 14. maj i Aktivcentret.
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10. Valg:
Kasserer for 2 år: Erik Andersen
2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: Christian Thorning og Thomas Monberg
Bestyrelsessuppleanter for 1 år: Der var stor interesse for posterne. 5 personer stillede op,
derfor skriftlig afstemning. 1.suppleant blev: Merethe Høj Andersen, 2. suppleant blev: Carsten Sveigaard
Kritisk revisor for 2 år: Anni Lindqvist
Kritisk revisorsuppleant for 1 år: Serdal Benli
6 delegerede til landsmødet:
Kirsten Knudsen
Poul Reher Jensen
Serdal Benli
Gunnar Svendsen
Thomas Monberg
Luna Tina Elmkjær lørdag, Susanne Palsig søndag
9 medlemmer til kommunalgruppen:
Følgende 8 medlemmer blev valgt, idet øvrige kan indsuppleres på et kommende KG-møde:
Kirsten Knudsen
Ida Krog
Christian Thorning
Jørgen Sørensen
Johnny Ancher Ipsen
Merethe Høj Andersen
Stine Riis
Lene Dragsdahl
4 delegerede til repræsentantskabet i Københavns Omegns Storkreds:
Serdal Benli
Poul Reher Jensen
Kirsten Knudsen
Thomas Monberg
Faneansvarlig og suppleant:
Gunnar Svendsen og Christian Thorning
11. Vedtagelse af udtalelse:
Poul, Susanne og Tove skriver en pressemeddelelse.
Forslag til indhold:
Susanne: Hovedbudskabet skal være at vi er klar til folketingsvalg.
Kirsten: Skolepolitikken skal nævnes. – Står ved at vi ikke ville være med.
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Signe: Hovedpunkter for hvad byrådsgruppen skal beskæftige sig med
Susanne: Budgetforliget skal ikke nævnes i den forbindelse
Thomas: Vi skal markere at vi er imod lærer aftalen
Christian: Vi skal se fremad – udtale os om hvad politikken skal være fremover.
Kirsten: Vi står til ansvar overfor vores vælgere. – benytte lejligheden til at slå fast hvad vi står for.
Serdal: skal være taktisk. – SF Gladsaxe er klar til valgkamp.
Susanne: Der er indgået forlig på skoleområdet. – Hovedbudskabet fra GF skal være taktisk
Tove: Skolepolitikken er et emne for sig selv. – Hvad er vigtigt lige nu.
Gunnar: Skriver læserbrev om skoleområdet.
Anne: kan godt have både kommunalpolitik og landspolitik med i pressemeddelelsen.
Johnny: Kort pressemeddelelse
Serdal: Skriv læserbreve
Kirsten: Mener vi skal fastholde hvem vi er på det lokale plan. – Vigtigt at få skolepolitikken med fordi det er
der vi har markeret os.
Thomas: Kan godt have både kommunalpolitik og kommunalpolitik med.
Poul, Susanne og Tove skriver pressemeddelelsen.
Evt.:
Gunnar opfordrede alle til at møde op 1. Maj.
Susanne præsenterede et debatoplæg: ”Netværk for velfærd og demokrati 2011”, som er skrevet i
anledning af det kommunalpolitiske topmøde 2011.
Thomas gjorde opmærksom på at SF Gladsaxe afholder grundlovsmøde den 5. juni.
Fællessang: Internationale.

Gladsaxe d. 31. marts 2011

Tove Eckhardt, dirigent

Stine Riis, referent
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