
SF-Gladsaxes generalforsamling 26.02.16  

Tilstede: 
Poul, Thomas, Dorthe, Erik, Kirsten, Leif, Serdal, Susanne, Gunnar, Frederik, Lene, Gunnar, Tove, 
Bente, Jette, Anne-Katrine, Kim, Anne, Christian, ny mand??? 

1. Valg af dirigent.  
Anne valgt 

2. Valg af referent og stemmeudvalg  
Referaet: Signe 
Stemmeudvalg: Erik, Serdal og Tove 

3. Bestyrelsens beretning.  
Poul fremlagde sin mundtlige beretning. Her nævnte han: 

• Medlemstallet på 131 
• Den succesfulde Ramasjan i din partiforening med inspirerende oplæg fra Jonas 

Niemann 
• Forsøget på at samle et løbehold til Gladsaxeløbet 
• Hjemmesiden – vi mangler en webmaster, der har tid 
• Et succesfuldt sommermøde med engagerende oplæg fra BUPL 
• Meget succesfulde budgetforhandlinger 
• Gennemførelse af hhv. folketingsvalg og folkeafstemning om retsforbeholdet.  
• At vi at bestyrelsen har  drøftet ideen om, at partiforeningen skal have eget 

partilokale, hvor vi kan holde møder og samles til andre aktiviteter.  
 
Dorthe uddybede beretningen omkring folketingsvalgkampagnen. Hun  fortalte om de nye 
tiltag og den strukturerede indsats, der havde karakteriseret denne kampagne. Kampagnen 
var blevet bemærket af bl.a. partiets ledelse og Dorthe havde holdt oplæg på sommertræffet 
på Ryslinge. 
 
Thomas uddybede omkring SF-Gladsaxes kritik af Landsledelsens aflysning af 
kontaktudvalgsmøde. Thomas fortalte, at SF-Gladsaxes bestyrelse i forlængelse heraf, har 
tilsluttet sig nogen forslag om ændring af partiets love i retning af større åbenhed især 
omkring Landsledelsens arbejde,  som en række andre partiforeninger har formuleret og som 
vil blive fremlagde på det kommende landsmøde.  
 
Bemærkninger: 
Tove roste bestyrelsen arbejde og støttede ideen om et partilokale.  
 



Serdal takkede også bestyrelsen og især valgkampsholdet for et stort arbejde. Han støttede 
ligeledes ideen om et partilokale, da det vil give mulighed for et øget samarbejde med andre 
græsrødder.  Som landsledelsesmedlem udtrykte han forståelse for ønsket om større åbenhed 
omkring Landsledelsens arbejde. Men mente samtidig, at der det faktum, at Landsledelsen er 
et politisk-strategisk forum, sætter naturlige grænser for åbenheden. Han understregede, at 
Landsledelsen har et stort ønske om at skabe tættere relationer til de lokale partiforeninger. 
Han fortalte, at man i den forbindelse har snakket om, at  Landsledelsen i højere grad end nu 
skal ud I landet og understøtte de lokale partiforeninger.  

 
Serdals indlæg gav anledning til flere bemærkninger: 
 

• Thomas  understregede, at landsmødet er partiets højeste myndighed og det derfor er 
vigtigt at vi udnytter muligheden for en åben og ærlig dialog. 

 
• Frederik mente, at tiden var løbet for lukkede strategisk-politiske drøftelser.  

 
• Tove opfordrede til, at vi udnyttede muligheden for at stille forslag på landsmødet, da 

det er en konstruktiv måde at skabe debat på. 
 

• Serdal understregede at han meget høj grad støtter, at Landsledelsen skal være en 
åben og arbejdende Landsledelse.  

 
Thomas opfordrede til, at flere udnyttede mulighederne for at deltage i nogen af de kurser 
som SF udbyder. En opfordring, der mødte bred støtte. 

 
Serdal opfordrede bestyrelsen, KG og byrødderne til allerede nu arbejder på at skabe 
synlighed om SF som grundlag for den kommende kommunale valgkamp. Og til at til at alle 
gjorde en indsats for at få flere, aktive medlemmer - det mangler SF. 
 

• Dette var der bred opbakning til, hvilket førte til en drøftelse af, om vi kunne lade os 
inspirere af Alternativet, da det i høj grad er deres arbejdsmetoder, der får rigtig 
mange unge mennesket til at melde sig ind dér.  

 
Poul foreslog, at bestyrelsen gør en indsats for skabe større kontakt medlemmerne imellem. 
Konkret mente han, at man kunne bede medlemmerne om tilladelse til at dele oplysningerne 
om deres navn og kontaktoplysninger. 
 
Serdal foreslog at man på næste generalforsamling inviterede en repræsentant fra fx 
fagbevægelsen eller en NGO til generalforsamlingen og holde oplæg. 

4. Regnskab.  
Erik fremlagde regnskabet for 2015. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger 



5. Budget, herunder kontingentfastsættelse.  
Anne-Katrine foreslog, at der blev afsat midler til leje af partilokale i det kommende budget.  
 

• Forslaget og flere alternative forslag blev drøftet.  
 

• Generalforsamlingen endte med at give bestyrelsen lov til at undersøge muligheder for 
at leje et lokale og i tilfælde af, at bestyrelsen fandt egnede lokaler, kunne et lejemål 
godkendes på et medlemsmøde. 

 
Dorthe foreslog,  at man hævede det beløb som blev afsat til folketingsvalget, da det beløb, der 
havde været afsat til det sidste folketingsvalgkampagnen havde været begrænsende for, hvad 
der kunne igangsættes og ekstra midler ville have åbnet nye muligheder.  
 

• Der var ikke støtte til forslaget. 
 

Forslaget om uændret kontingent blev vedtaget og budgettet blev godkendt. 

6. Indkomne forslag.  
Der var indkommet et forslag fra Anne vedr. inddragelse af svage borgergrupper. Dette var 
blevet drøftet i bestyrelsen og bestyrelsens formulering blev fremlagt: 
Vvvv tekst. 
 

• Christian kritiserede at forslaget ikke var udsendt på forhånd, da det efter hans 
mening gjorde det svært at forholde sig til. Bestyrelsen tog dette til efterretning. 

 
• Såvel indholdet som den sproglige formulering af forslaget blev drøftet. Serdal 

fremkom med en reformulering af forslaget: 
 

• Generalforsamlingen opfordrer den kommende bestyrelse til, at udarbejde en strategi for 
hvordan SF-Gladsaxe kan blive mere synlig frem mod KV 2017. Herunder planlægningen 
af udarbejdelsen af det kommende valgprogram, hvor man fx involverer fagpersoner, 
borgere, ngo'ere og andre relevante aktører i politikudvikling. Fx kunne man udvikle en 
politik for borgerinddragelse af svage borgere i vores kommune, som kan udvikles i 
samarbejde med den berørte målgruppe. 

 
• Generalforsamlingen vedtog det reviderede forslag med 19 for, 0 imod og 1 undlade.  

7) Orientering fra kommunalgruppen med fremlæggelse af en plan for det kommende års 
arbejde.  
Serdal orienterede og fremhævede især den meget gode budgetproces herunder sommer-
budgetmødet med oplæg fra BUPL. Det har været tydeligt, at SF er det parti der har den 



stærkeste budgetproces, hvilket også betød, at vi fik rigtig mange forslag igennem, 
herunder den markante sejr omkring psykologhjælp til unge.  

 
Andre vigtigt budgetområder var arbejdet med nedbringelse af kommunens sygefravær. 
skolepolitikken ungestrategien, arkitektkonkurrencen omkring Kellersvej og endelig $ 20 
udvalget vedr. spillestedet, hvor vi har en plads.  

 
Det kommende letbane vil være et af de vigtige områder i det kommende år. Også her vil 
vi have fokus på borgerinddragelse.  
Et andet emne er udmøntningen af de 230 mio. til skoleområdet, hvor vi som budgetpart 
er med til at beslutte, hvordan pengene skal bruges.  
Endelig kan nævnes:  

• Indsatsen overfor udsatte børn 
• Affaldsindsatsen 
• Ny klubstruktur – ung i Gladsaxe 
• Integration – hvor vi også fremover vil have en vigtig rolle som modvægt til Dansk 

Folkeparti. 
• Folkeskolereformen §16b, der åbner for brug af  2-lærerordning i stedet for 

understøttende undervisning. En beslutning som SF i første omgang fik skudt til 
hjørne.  

 
Susanne supplerede med information om det vigtige arbejde med at tage imod og integrere 
flygtninge og om det generelle arbejde i KG. 

 
Gunnar afsluttede punktet med at understregede at også ved budgetdagen havde der været 
stor opmærksomhed omkring SF-Gladsaxes budgetpjece. 

8) Valg.  

a) Formand for 2 år  

• Thomas  

b) 1 bestyrelsesmedlem for 2 år  
• Dorthe 

c) 1 bestyrelsesmedlem for 1 år 

• Frederik 

d) 2 suppleanter for 1 år 

1. Leif  
2. Poul 

e) 8 medlemmer til KG 

• Thomas 



• Gunnar 
• Dorthe  
• Jette  
• Leif  
• Frederik  
• Poul 
• Lene 

f) 2 delegerede til repræsentantskabet i SF-Region Hovedstaden  

• Poul 
• Lene 

g) 3 delegerede til repræsentantskabet i Storkredsen 

•  Jonathan 
• Dorthe 
• Thomas 

h) 4 delegerede til partiets landsmøde 2015  

• Gunnar 
• Thomas 
• Poul 
• Dorthe 

i) Kritisk revisor for 2 år  

• Jonathan 

j) Kritisk revisorsuppleant for 1 år 

• Lene 

k) Faneansvarlig og suppleant for 1 år 

• Gunnar 
• Christian 

9) Evt: 
           Poul overdrog formelt nøglerne til Thomas. 
           Der var stor tak til Poul for sit mangeårige arbejde som formand 
           Der var ligeledes stor tak til Kirsten for hendes arbejde som bestyrelsesmedlem.  
 
 
 
 


