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SF-Gladsaxe  Nyhedsbrev, december 2014 

Deltagerne på ramasjanget var enige om, at det var et arrangement som 

skal gentages. Vi startede med gruppearbejde med udvikling af partifor-
eningens tre ben, spiste noget god mad, og hyggede til sent på aftenen. 

Blandt de mange ideer som kom frem under udviklingsarbejdet var afhol-
delse af flere medlemsmøder, et månedligt læserbrev i Gladsaxebladet, 

og at partiforeningen skal understøtte opstart af ”kaffeklubber”, politiske 
debatgrupper, hvor en mindre gruppe af medlemmer kan drøfte et emne, 

som de finder interessant. Der kom også forslag om, at partiforeningen 
skulle være mere aktiv omkring at få SFére til at deltage i Borgermøder, 

og eventuelt kunne holde et medlemsmøde om borgermødets emne kort 
før. 

Bestyrelsen vil arbejde videre med ideerne, og har besluttet, at der som 
minimum afholdes et medlemsmøde hver anden måned, gerne med et 

nationalt eller internationalt emne, og at der fremover skal være et læ-
serbrev fra SF i lokalavisen mindst en gang hver måned. 

Thomas Monberg, tidl. medlem af byrådet og miljøudvalget, vil gerne stå 

for en ”kaffeklub” om miljøpolitik, der kunne starte med projektet om-
kring Bagsværd sø. Interesserede kan henvende sig til Thomas på mail: 

thmj@ruc.dk 

Formanden tager ordet 
 

Tak for endnu et spændende år, hvor folketingsvalget har truet jævnligt. 

Det er helt sikkert at det kommer i 2015, og flere rygter siger januar-
februar.  

Derfor er det vigtigt at vi hele tiden er parat, og det er vi i SF-Gladsaxe, 

og når statsministeren trykker på knappen bliver der brug for alle 
medlemmer, med alt fra plakat-ophængning til uddeling på dine 

naboveje. 
Bestyrelsen har fastsat partiforeningens kalender for de første måneder. 

Den kan du se på bagsiden af Nyhedsbrevet.  
Siden sidst har vi afholdt Ramasjang, som du kan læse om nedenunder. 

Jeg håber at I alle har (eller har haft) en glædelig jul med gode men-
nesker omkring jer, og ønsker jer alle et lykkebringende nytår. 

Ramasjang i Din partiforening 
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Kalender: 
 
 

7/1   Medlemsmøde det kommende år indenfor kommunalpolitik  
  med valg af delegerede til kommunalpolitisk landsmøde. 

  Afholdes på Gladsaxe Hovedbibliotek. 
  Oplæg af Susanne Palsig, byrådsmedlem. 

 

13/1 Bestyrelsesmøde 
 

21/1 Medlemsmøde med nationalt emne. Se næste nyhedsbrev 
 

31/1-1/2 Kommunalpolitisk Landsmøde og Kontaktrådsmøde  
   Afholdes i Vejle 

 
19/2 Bestyrelsesmøde 

 
25/2 Medlemsmøde med nationalt emne. 

 
10/3 Bestyrelsesmøde 

 
13/3 Generalforsamling  

 

19/3 Bestyrelsesmøde 
 

18-19/4 Landsmøde 
        ugen op til landsmødet bør der afholdes et medlemsmøde.  

 
 

Bestyrelsen vil gerne ønske alle 
et godt nytår fyldt med glæde og varme. 

 

Deadline til næste nyhedsbrev er d. 6. januar 2015 
 

Alle medlemmer kan skrive debatindlæg til nyhedsbrevet.  
Indlæg skal blot være relevante for SF eller lokalpolitik i Gladsaxe 

og i overensstemmelse med lovgivningen. 
 

Indlæg sendes til sf-gladsaxe@live.dk eller via almindelig post til formanden. 

Modtag nyhedsbrevet elektronisk. 

Partiforeningen sparer tid og særligt penge. 

Og du modtager det langt tidligere. 

Bestil det på sf-gladsaxe@live.dk 
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