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 SF-Gladsaxe    Nyhedsbrev,  April 2015 

Kommende aktiviteter: 
Tirsdag 14/4 uddeling national kampagne 
Onsdag 15/4 Medlemsmøde om Landsmødet 
Torsdag 16/4 Åbent møde om TTIP 
       18-19/4 SFs Landsmøde 
Torsdag 23/4   Fundraising for Serdal valgkamp 
Fredag 1/5 1.Maj morgenmøde 
Læs mere om de enkelte aktiviteter her i 
nyhedsbrevet 

Bestyrelsen har hold sit første møde siden Generalforsamlin- 

en og har konstitueret sig med valg af næstformand og  

forretningsorden. Valget som Næstformand faldt på Thomas 

Monberg. Forretningsordenen kan læses herunder.  

 

Bestyrelsen ser frem mod det kommende års arbejde,  

Der bla. byder på Folketingsvalg hvor vores lokale kandidat  

Serdal Benli, der jo også er 1.viceborgmester i Gladsaxe,  

Skal sikres et godt valg. Alle er velkomne til at kontakte 

Enten Serdal eller bestyrelsen, hvis man ønsker at hjælpe,  

Uanset om det er med plakatopsætning, omdeling af valg- 

Folder eller noget tredje. 

Årests 1.Maj falder i en tid hvor den danske model er kraftig  

under pres, så alle opfordres til at møde op og markere  

Arbejdernes internationale kampdag. 

 

Alle medlemmer af SF kan i øvrigt dukke op og følge  

Landsmødet gratis uden forplejning. Landsmødet finder sted 

I Falconer Salen, på Frederiksberg 

mailto:sf-gladsaxe@live.dk


1.  

Den daglige ledelse af partiforeningen varetages af den af generalforsamlingen  

valgte bestyrelse, som udfører arbejdet på grundlag af beslutninger truffet på bestyrel-

sesmøder, der afholdes mindst en gang om måneden.  

Derudover afholder bestyrelsen regelmæssige medlemsmøder om konkrete og politiske 

emner, hvor alle medlemmer af SF-Gladsaxe har taleret.  

 

2.  

Indkaldelse til bestyrelsesmøderne med forslag til dagsorden udsendes mindst  

fem dage før bestyrelsesmødet, så vidt muligt pr. e-mail, til: 

- bestyrelsesmedlemmerne og suppleanter, 

- en repræsentant fra SFU. 

og til orientering til: 

- byrådsmedlemmerne, 

- folketingskandidaten, 

- partiforeningens medlemmer af repræsentantskaberne i storkreds og region, 

- og til de medlemmer af partiforeningen som måtte ønske det (kun pr. e-mail). 

Det er kun bestyrelsens medlemmer, der har pligt til at melde afbud. 

 

Forslag, der ønskes behandlet af et bestyrelsesmedlem skal optages på dagsordenen, og 

fremsendes i så god tid det er muligt før mødet.  

Alle medlemmer af SF-Gladsaxe kan rette henvendelse til et bestyrelsesmedlem  

og bede om at få en sag behandlet på et bestyrelsesmøde. 

 

3.  

Faste punkter på bestyrelsens dagsorden er: 

- Valg af ordstyrer og referent, 

- Godkendelse af dagsorden, 

- Godkendelse og opfølgning af referat fra forrige møde, 

- Indgået post og meddelelser, 

- Økonomi, 

- Nyt fra SFU, 

- Aktivitetsplan, 

- Orientering fra Kommunalgruppen, 

- Forslag til punkter til næste bestyrelsesmøde, 

- Eventuelt, 

- Lukket punkt (personsager) 

4.  

På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen fastsætter bestyrelsen  

sin forretningsorden for det kommende år, godkender retningslinjer for samarbejdet 

mellem kommunalgruppen og bestyrelsen, konstituerer sig med næstformand samt fast-

sætter de økonomiske rammerne for formanden og kassereren. 

 

5. 

Bestyrelsens møder er åbne for partiforeningens medlemmer, undtagen ved personsa-

ger. Tilhørere skal respektere at det er bestyrelsesmedlemmerne der primært har ordet. 

Tilhørere kan anmode om ordet, dog har ordstyreren ret til at lukke talerlisten for tilhø-

rere undervejs i debatterne. 



6.  

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer (inkl. suppleanter) er til stede. Be-

slutninger træffes ved simpelt flertal, dog skal mindst to af bestyrelsesmedlemmerne stemme 

for beslutningen.  

Hvis et bestyrelsesmedlem er fraværende har bestyrelsessuppleanten stemmeret. 

Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Opstår der situationer, hvor en be-

slutning ikke kan vente til næste bestyrelsesmøde, kan beslutningen træffes af formanden. En 

sådan beslutning skal konfirmeres på førstkommende bestyrelsesmøde. 

 

7.  

Godkendte referater samt bilag offentliggøres på partiforeningens hjemmeside. 

 

8.  

Der er rygeforbud under bestyrelsens møder. Der holdes korte pauser efter behov. 

 

Således vedtaget på bestyrelsens møde d. 19. marts 2015. 

Offentligt møde: 
 

TTIP-aftalen mellem EU og USA 
– hvad vil den betyde for din hverdag? 

 
Oplægsholdere: 

Mads Barbesgaard, AfrikaKontakt, medlem af Enhedslisten 
Teis Volstrup, folketingskandidat for SF 

 

Torsdag den 16. april kl. 19.00-21.30 
Telefonfabrikken, Telefonvej 8, Søborg 

 
Alle er velkomne – fri entré 

 
Arrangør: 

SF, Enhedslisten og Folkebevægelsen mod EU 
 
 

Aktiviteter den næste tid: 

Medlemsmøde om Landsmødepapirerne, på Højgården 
 

Kom og diskuter de forskellige tekster der skal vedtages på weekendens landsmøde i København. Alle tækster kan fin-

des på 

SFs hjemmeside: http://sf.dk/organisation/parti-organisation/landsmoede-2015  

 

Du kan også snakke med de fire delegerede som Gladsaxe sender afsted, samt med Vores Landsledelsesmedlem Serdal 

Benli. 

 

                                               Højgården, Bagsværd Hovedgade 274, 2880 Bagsværd  

                                                           Onsdag den 15.April kl. 19.00 



 

 

I år mødes vi under parolen 

 

 
 

Sammen med Socialistisk Folkepartis Ungdom og Enhedslisten arrangerer SF 

1. maj på Buddinge skole fra 9.00 til 12.00 
 

Program: 

Taler af 

  SF’s folketingskandidat og 1. viceborgmester  

Serdal Benli 
og 

Enhedslistens folketingskandidat 

Søren Søndergaard 
 

Sange og musik af 

Det blå guld 
 

Venstrefløjens ytringsfrihedspris går i år til tidligere efterretningsofficer 

 Anders Kærgaard 
Officeren, der afslørede at danske soldater ikke beskyttede deres krigsfanger mod mishandling   

  
Der er gratis morgenkaffe og morgenbrød 

øl, vand og morgenbitter kan købes til rimelige priser 
 

I år er 1. maj også st. bededag, så de fleste har fri. 

Mød op og hyg dig med de mange nye og gamle medlemmer. 

Det er helt ufarligt. Du skal ikke yde noget, du skal ikke vælges til noget. 

Du skal bare møde op med hele familien og alle vennerne. 

 

 

Vi ses :-) 



 

 

Deadline til næste nyhedsbrev er d. 11. maj 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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