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Thomas trådt tilbage som formand 

I begyndelsen af juli meddelte Thomas Monberg, 

at han stopper som formand for partiforeningen 

og stopper i bestyrelsen. Thomas har siddet i 

bestyrelsen siden 2005. Thomas udtaler om 

beslutningen; ”Jeg har simpelthen ikke tiden, 

energien og lysten i samme grad nu som 

tidligere, til at stå i spidsen, bl.a. pga. mit job, og 

derfor overlader jeg nu den opgave til bedre og 

mere organisatorisk orienterede kræfter”.  

Det er en stor gave, at Thomas fortsætter som 

aktiv SF'er både i Gladsaxe gennem 

kommunalgruppen og i den nationale debat 

internt og eksternt. Thomas er bidt af en gal 

miljøforkæmper. Det er guld værd, når vi skal ud 

og kæmpe for Gladsaxe som Storkøbenhavns 

grønneste kommune!  

Tak for mange års bestyrelsesarbejde til Thomas! 

Frederik Hoedeman overtager som konstitueret 

formand.    

 

7,7% og 14 mandater til SF! 

Danmark har fået ny rød-grøn regering og et 

historisk kursskifte! SF-Gladsaxe og Serdals 

valgkampsgruppe har leveret en kæmpe indsats 

for at trække Danmark i en mere solidarisk, 

humanistisk og grøn retning. Vi har holdt 

dampen oppe og fordoblet vores mandater til 14! 

Det skal vi tage med. En kæmpe tak til alle 

SF’ere fra Gladsaxe, som sørgede for dejlig 

morgenmad, hjalp til i lygtepælene, på 

stationerne og sørgede for et godt valg ude på 

valgstederne som valgtilforordnede.  

SF-Gladsaxe fik det bedste valg i Storkredsen 

både ift. antal og procentvis stigning, nemlig 

11,8%. I Storkredsen ligger SF på 9,4% og 7,7% 

blev landsresultatet. Samlet set fik Serdal 3048 

personlige stemmer, hvilket er rigtig flot og 

frugterne af en fantastisk valgkamp.  

 

 

Vi havde håbet på at Serdal Benli var blevet 

valgt til Folketinget. Men vi har fået Serdal som 

ny næstformand i stedet! 

 

SF’s nye næstformandskab, Serdal Benli og Lise 

Müller  

Serdal afløser Signe Munk, og med Lise Müller 

som kollega, kommer hans erfaring fra 

lokalpolitik til at styrke partiet frem mod valgte 

til kommunerne og regionerne.  

Serdal forklarer om udnævnelsen at ”det er SF's 

helt store styrke, at vi er stærkt lokalt forankret i 

hele landet. Det skal vi styrke endnu mere ved 

hjælp af uddannelse og medlemsinddragelse". 
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SF-Gladsaxe Sommermøde 2019 

På SF-Gladsaxes Sommermøde på Søgård ved 

Bagsværd Sø i slutningen af juni, blev der 

diskuteret folketingsvalg og politik, så gulvene 

knagede. Vigtigst af alt var debatten om 

Dagtilbudsstrategi 2 og den nye skolestruktur for 

Bagsværd. 

 

Fra bænken og op: Dorthe Wichmand, Signe 

Ejersbo, Bente Hummelgaard og Gunnar 

Svendsen, Serdal Benli Frederik Hoedeman, 

Christian Thorning, Søren Boel og Holger 

Grohganz. 

Efter en hel dags workshop med dejlig frokost i 

det grønne nåede vi frem til 36 lovende politiske 

forslag til de kommende budgetforhandlinger.  

Forslagene favner alt fra erhverv og klima, 

naturbeskyttelse og grøn by, ældreliv, børn og 

unge, til handicap og inklusion.  

Har du noget vi skal sætte fokus på eller et 

forslag, som SF Gladsaxe skal tage op i 

budgetforhandlingerne, så skriv eller ring til 

bestyrelsen.  

 

Kommende arrangementer 
 

Bestyrelsesmøde på Telefonfabrikken, 13. 

august 2019 kl. 19 

På første møde efter sommerferien, skal 

bestyrelsen bl.a. drøfte formandsposten i SF-

Gladsaxe og om vi hurtigt i starten af september 

skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling 

om valg af ny formand. Bestyrelsen skal også 

drøfte prioritering af de 36 politiske idéer fra 

Sommermødet på Søgård. Alle medlemmer er 

velkomne!    

 

SF Sommertræf 2019, 14 september 

Der holdes dialogforum og sommertræf næste 

gang lørdag den 14. september. Arrangementet 

holdes i Globalhagen House, Fælledvej 12 i 

København. Information om tilmelding følger fra 

partikontoret i august. 

Sommertræffet er åbent for alle medlemmer og 

alle medlemmer er velkomne. Sæt allerede nu 

kryds i kalenderen! 

Udpluk fra program: SF’s seje formand, Pia 

Olsen Dyhr holder tale; Præsentation af 

evaluering af valgkamp; Robotterne kommer! 

Speeddating med udvalgte nye MF’ere.  

Debatter: SF’s grønne projekt i Danmark og EU; 

Workshop: Socialpolitik 2.0; Workshop: Vision 

for SF’s organisation – hvordan styrker vi partiet 

frem mod kommunalvalget? EU efter valget; 

Integration – hvordan får vi de unge drenge 

med? Byudvikling – solidarisk og bæredygtig 

  

Gladsaxedagen 

Husk at der er Gladsaxedag lørdag den 24. 

august i Gladsaxe Rådhushave fra kl. 13-? Her 

kan du møde bestyrelsen og SF’s byrødder til en 

forfriskning i vores telt. Og som noget nyt i år 

kan du komme med dit forslag til 

livstræ/evighedstræ i Gladsaxe. Idéen er at vi får 

et mere levende bymiljø med mere natur og liv 

for øje og sjæl. Et livstræ kan være et træ, du har 

et forhold til, eller synes særlig godt om, og som 

skal have lov til at blive stående, til det dør.  

Bedste hilsner og god sommer,  

Frederik Hoedeman, konstitueret formand. 

Skriv: hoedeman@live.dk 

Ring: 26859316 
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