
 

Deltagere:  

Erik Andersen, Frederik Hoedeman, Signe Ejersbo. Afbud fra Leif Jørgensen, Søren Boel og Holger 

Grohganz. Dorthe W Müller deltog i sin egenskab af byrådsmedlem, afbud fra Serdal Benli. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Erik ordstyrer / Signe referent 

 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 

 

3. Godkendelse og opfølgning af referat fra forrige møde. 

Godkendt uden bemærkninger. 

 

4. Indgået post og meddelelser 

Signe fortalte om det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Københavns omegn 

storkreds den 9. december med valg af decentralt landsledelsesmedlem til SF’s 

landsledelse. Der var opstillet to kandidater Marie Louise Jørgensen og Niels Haxthausen. 

Marie Louise Jørgensen blev valgt.    

 

5. Økonomi 

Kasserer Erik Andersen gennemgik partiforeningens økonomi, der er i en positiv tilstand. 

Spørgsmålet om inddrivelse af partiskat fra de partimedlemmer, der er udpeget til 

grundlisten til domsmænd, blev drøftet. Det blev besluttet, at Erik og Signe skulle 

undersøge det nærmere og tage det op igen på det kommende møde. 

6. Nyt fra SFU 

Spørgsmålet om, hvordan kan som partiforening kan støtte op om SFU’s arbejde blev udsat 

til næste møde. 

7. Referat fra bestyrelses- og repræsentantskabsmøde i storkredsen.  

Udover det der er beskrevet under punkt 4, fortalte Signe, at mange af storkredsens andre 

partiforeningerne allerede er i gang med forberedelse af kommunalvalget. Bestyrelsen 

 

Referat af bestyrelsesmøde 10. december 2019 
 



besluttede at benytte den kommende generalforsamling til at tage hul på drøftelsen i vores 

partiforening.  

 

8. Aktivitetsplan 

a. Drøftelse af det kommende vintertræf i januar – Beslutning at Signe sender en 

konkret forespørgsel til KG 

b. Drøftelse af møde med formænd + ”nytårshygge”. Den 22. januar 2020.  Beslutning, 

at Signe skriver det i det kommende nyhedsbrev med deadline for tilmelding til 

spisning. 

c. Generalforsamling 21. februar – Dorthe fortalte, at hun har bestilt lokale, mad osv.    

d. Landsmøde. Aftale, at Signe reserverer 5 pladser.  

 

9. Rekruttering og aktivering af medlemmer 

a. Vedr. input til nyhedsbrev – se øvrige punkter. 

b. Vedr. muligheden for at få mere gang i vores facebookside blev det besluttet, at 

Signe skulle forhøre sig hos Anett, om hun vil komme med et tilbud om at shine 

siden op. 

c. Beslutning om, at Signe sender en særlig opfordring til dem der har tilmeldt sig 

indenfor det sidste år om at komme til generalforsamlingen. 

 

10. Orientering fra Kommunalgruppen 

Dorthe orienterede om det nye tiltag med temamøder eksklusivt for medlemmer af 

byrådet var en stor succes. Forskellige faglige emner bliver foldet ud fx grønne tiltag og 

dagtilbud.  Dorthe foreslår, at hvis der er nogen særligt SF-aktuelle emner, vil det være 

godt, hvis vi har et medlemsmøde efter temamødet. Der var tilslutning hertil fra 

bestyrelsen. 

 

Dorthe orienterede om, at Psykiatri og Handicapudvalget har været på besøg på Kellersvej 

for at få en konkret fornemmelse af byggeprocessen, da der er tale om meget sårbare 

beboere.  

 

Dorthe fortalte, at arbejdet med det nye sundhedshus vil går i gang først i det nye år. Og at 

der i den forbindelse vil blive arrangeret flere borgermøder.  

 

Endelig orienterede Dorthe om, at der i Gladsaxe nu er muligt at låne et robotstøvsuger på 

hovedbiblioteket, så man som borger kan prøve det af, inden de selv evt. køber en. 

 

11. Forslag til punkter til næste bestyrelsesmøde.   

Besluttet, at næste bestyrelsesmøde bliver den 16.01.2020. 

 



Pga. mange afbud blev det besluttet at udsætte fastsættelse af en mødeplan for 1. halvår 

2020. 

 

Det blev aftalt, at vi på næste bestyrelsesmøde skal planlægge generalforsamlingen. Signe 

laver udkast til beretning. Samtidig vil deadline for KG’s beretning blive indskærpet overfor 

byrådsmedlemmerne. 

 

12. Eventuelt 

 

13. Lukket punkt (personsager) 

 

Med venlig hilsen 

Signe 

 


