
 

Tilstede:  

Erik Andersen, Søren Boel, Frederik Hoedeman, Leif Jørgensen, Peter Malinovsky, Serdal Benli og 

Signe Ejersbo. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Leif Jørgensen ordstyrer og Signe Ejersbo referent. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt med ændring af rækkefølge så punkt 10 og 12 rykkes op. 

 

3. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde  

Ingen bemærkninger 

 

4. Konstituering med valg af næstformand 

Søren Boel valgt. 

5. Bestyrelsens forretningsorden for 2020-21 

Forretningsordenen tages op på det kommende møde til vedtagelse. Der var et ønske om 
at drøfte muligheden for at forretningsordenen i højere grad end nu understøttede flere 
politiske diskussioner på bestyrelsesmøderne. 

6. Evaluering af generalforsamling  

• Aftale om, at vi til næste år skal have en reserve dirigent i baghånden i tilfælde af 

sygdom. 

• Stor ros til Karoline Vinds for hendes oplæg. Det var dejligt at det havde en tydelig 

kobling til de kommunalpolitiske rammevilkår. 

• Diskussion af, hvordan vi får mere plads til mere politisk diskussion af de emner, 

som blev fremlagt i KG’s beretning. Der var et bredt ønske om, at dialog mellem 

kommunalpolitikerne fik mere plads.  

• På baggrund af at der havde været flere procedurespørgsmål, blev det drøftet om 

det er en ide at lave en forretningsorden for afvikling af generalforsamlingen.  

 

 

Bestyrelsesmøde 4. marts 2020 
19.00 – 21.00 
Undervisningslokale 2, Telefonfabrikken. 



7. Indgået post og meddelelser 

 

a. Signe refererede fra et spændende møde med Pia Olsen Dyhr 25.02.  

b. Signe refererede fra storkredsbestyrelsesmøde 26.02.  

c. Planlægningen af 1. maj arrangement blev drøftet. Planlægningsgruppen består for 

SF’s del af Peter og Signe . Aftale at Peter og Signe kontaktede dem, der på 

generalforsamlingen havde meldt sig som praktiske hjælpere.  Bestyrelsen drøftede 

kandidaterne ti ytringsfrihedsprisen. Der var en stærk modstand fra dele af 

bestyrelsen mod at give prisen til en person der er dømt. Det blev aftalt, at 

bestyrelsen fremover skal inddraget tidligere i fastlæggelse af de overordnede 

rammer for 1. maj arrangementet.  

d. Der har været en udmelding. Erik får ikke som tidligere direkte besked fra 

partikontoret. Det blev aftalt, at Signe skulle undersøge sagen. 

e. Der er repræsentantskabsmøde i storkredsen den 26. marts. Delegerede er Dorthe 

Leif og Signe.  

 

8. Økonomi 

 

a. Status fra Erik.  

b. Fastsættelse af de økonomiske rammer for formand og kasserer. Udsat til næste 

gang.  

c. Drøftelse af midler til annoncering i Gladsaxebladet for at skabe større synlighed 

om vores parti. Enighed om, at det skal være annoncer med politiske budskaber fx 

fremført af vores ”almindelige medlemmer”.  Der skal også være annoncer om 

vores offentlige arrangementer. Der var enighed om at afsætte ca. 10.000 kr. i år til 

denne form for annoncering. 

 

9. Nyt fra SFU 

 

a. Signe snakker med formand for SFU på landsmødet om hvordan vi kan støtte op om 

SFU’s arbejde. 

 

10. Aktivitetsplan 

a. Landsmøde – Serdal orienterede bl.a. om valg af ny landsledelse. Som noget nyt har 

landsmødet fokus på et specifikt politikområde, i år på socialpolitik. Ros til den nye 

8. marts pris – Ebba Strangeprisen og til fokus på kommunalvalg og de lokale 

lokalforeninger. Kritik af EU-udtalelsen, da der mangler en debat om EU’s afgift 

politik overfor u-landende.  

b. Forslag til medlemsmøder 



• Signe er i kontakt med folketingsmedlem Ina Strøjer-Schmidt om en rundvisning på 

Christiansborg  

• Signe er i kontakte med EP medlem Kira Marie Peter-Hansen om et muligt 

medlemsarrangement.  

• Drøftelse af et muligt brunchmøde på Søgård, hvor vi kan drøfte visioner og strategi 

for partiforeningens kommunalpolitik og resulterer i en arbejdsplan. Det skal være 

et åbent medlemsmøde, som skal fungere som en optakt til kommunalvalg. Det skal 

have to spor: 

o Politisk organisatorisk spor 

o Kommunalvalgs spor 

• Forslag om et offentligt møde om klima og miljøpolitik. Enighed om at det er vigtigt 

at vi også har offentlige møder og at vi har en stærk annoncering. 

c. Sommergruppemøde den 27. juni på Søgård.  

d. Gladsaxedag. 22. august. 

 

11. Rekruttering og aktivering af medlemmer 

a. Signe skriver nyhedsbrev 

 

12. Orientering fra Kommunalgruppen. 

Serdal orienterede om betydningen af ændring i nationale test.  

Serdal orienterede om arbejdet i det §17 stk. 4 udvalg, som han er formand for. Bl.a. om 

profil legeplads og ny musikscene på blågårds seminarium bl.a. til brug for Jazzklubben 

Serdal orienterede om en ny og mere grøn indkøbspolitik. 

Serdal orienterede om byrådets drøftelse i budgetlov.  

Serdal orienterede om det nyligt afholdte byrådsseminar. Seminaret havde fokus på den 

grønne omstilling og Gladsaxe som bærerdygtigheds kommune.  

Serdal orienterede om ”Projekt ren natur” – hvor foreninger kan gå ind og gøre noget på et 

særligt område fx fjerne affald.  

13. Fastsættelse af dato for møde med KG og bestyrelsen med henblik på efterfølgende 

vedtagelse af retningslinjer for bestyrelsen og KG.   

Punktet udsat til næste møde, hvor der vil blive udarbejdet et forslag til et fælles årshjul. 

14. Bestyrelsesmødeplan for foråret 2020. 

7. april 

30. april 

26. maj 

15. juni. 

Alle møder holdes på telefonfabrikken i tidsrummet 19.00 – 21.00. 



15. Forslag til punkter til næste bestyrelsesmøde 

o Forretningsorden (udsat fra dette møde) 

o Møde med KG (udsat fra dette møde) 

o 1. maj 

o Ideer til offentlige møder  

 

16. Eventuelt 

Kommende runde fødselsdage med en gavepris på ca.  300 kr.  

 

17. Lukket punkt (personsager) 

 

Med venlig hilsen 

Signe 

 


