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2019 blev et rigtigt valg år med både Europa parlamentsvalg og Folketingsvalg – begge med fine resultater 

for SF. Og så blev det året, hvor vi i SF fik sat super flotte aftryk på kommunens budget. 

Men vi starter med landsmødet i marts, hvor der som sædvanlig var stærk deltagelse fra SF-Gladsaxe. Og 

igen i år var Gunnar på talerstolen med et fint indlæg. Landsmødet var naturligvis også præget af det 

nærtstående folketingsvalg og Serdal Benli leverede en stærk kandidatpræsentation. Dagene var præget af 

god stemning i paritet og en følelse af, at vi var på rette vej. 

Traditionen med 1. maj sammen med Enhedslisten blev som vanligt holdt på Buddinge skole. Serdal Benli 

og Søren Søndergaard holdt årets taler, der meget naturligt pegede fremad mod det folketingsvalg, vi på 

det tidspunkt alle gik og spejdede efter. I år gik Gladsaxes Ytringsfrihedspris til eleverne på Ørestad 

Gymnasium for protesterne mod besparelser under undervisningsministerens besøg. De unge var meget 

glade og holdt en fin takketale. 

Optakten til EU-valget bød denne gang på en nyhed nemlig et tværpolitisk debatmøde mellem en række 

kandidater. Der var både korte oplæg fra kandidaterne og gruppediskussioner. Mødet blev professionelt 

ledet af Frederiks kone Lene. Helt klart noget vi skal prøve igen ved næste valgkamp. Ud over det var der 

selvfølgelig ophængning af plakater og uddeling af flyers.  

EU-valget, som blev et super valg for SF, med en fordobling af mandaterne og både Margrethe Auken og 

Kira Marie Peter-Hansen i parlamentet. 

Midt i EU-valgkampen blev det længe ventede Folketingsvalg endelig udskrevet og fokus var på at få Serdal 

Benli valgt ind som den første SF’er fra Gladsaxe kommune. Her var ekstraordinære økonomiske bidrag fra 

SF-Gladsaxe i meget høj grad med til at gøre det muligt for Serdal at føre en professionel valgkamp. 

Når vi ser tilbage på de to valgkampe, er der dog et par læringspunkter, for os som partiforening. For det 

første var det til tider svært at få ”man-power” nok til at løse de mange opgaver der var i forbindelse med 

de to valgkampe, så det blev meget de samme kræfter, der blev trukket på. For det andet var det en 

udfordring, at Serdal Benlis folketingsvalgkamp denne gang blev ledet fra Hvidovre kredsen. Det gjorde det 

svært at få et samlet overblik både over aktiviteterne og forbruget af de økonomiske midler. 

Ved folketingsvalget fik SF-Gladsaxe det bedste valg i Storkredsen både ift. antal og procentvis stigning, 

nemlig 11,8%. Det tyder godt for de kommende regions- og kommunalvalg.  

Vores interne budgetproces blev på sædvanligvis skudt i gang med sommergruppemøde i Søgården. Og 

også her blev der taget nye metoder i brug, hvor deltagerne med post-it’s brainstormede og prioriterede 

mellem forskellige ideer. Fx om cykelsti i Værebro, indsats for fattige børn og indsats for klimaet. 

 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 begrundede sig beslutningen 

med, at han simpelthen ikke havde tiden og energien i samme grad nu som tidligere, til at stå i spidsen, 

bl.a. pga. sit job.  

 

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. Tak for mange års bestyrelsesarbejde til Thomas!  



 

Gladsaxedagen var traditionen tro den officielle, kommunale start på budgetforhandlingerne. Vi havde som 

altid fået lavet en fin lille budgetfolder, som gik som varmt brød og gjorde det let at komme i politisk snak 

med folk. 

Partiforeningen afholdt ekstraordinær generalforsamling den 13.9 for at få valgt en ny formand. Frederik 

Hoedeman havde på grund af sygdom desværre ikke mulighed for at påtage sig opgaven, som det ellers var 

planlagt. Signe Ejersbo stillede sig til rådighed, og blev valgt på et lille hyggeligt arrangement på toppen af 

rådhuset.  

Så var det endelig tid til budgetforhandlingerne og SF sad selvfølgelig med ved forhandlingsbordet 
og fik mange af vores mærkesager igennem: 
 

• Buddinge batteri skal åbnes op til et grønt og rekreativt område  

• Der er afsat fire mio kr årligt til inklusion i skolerne.  
• Ældre området får fem mio kr årligt bl.a. til at styrke arbejdet på demensområdet.  

• Målgruppen for unge der kan få gratis psykologhjælp er udvidet til 30 år.  

• Der er indført en FN’s bæredygtighedspris i Gladsaxe.  
 

Vi kunne desværre ikke få fjernet hele rammebesparelsen på børne- og undervisningsudvalgets 

område i budgetårene, men samlet er området med dette års budget tilført 9.3 mio. kr. i 2020.    

 I bestyrelsen har 2019 været et lidt omtumlet år med 3 forskellige formænd. Men vi har holdt vores 

møder, haft gode drøftelser og et godt samarbejde med vores to byrådsmedlemmer. Vi har lavet et 

kvalitetsløft af vores hjemmeside med god hjælp fra Anett Kromann.  I forhold til medlemmerne har vi 

igen i år arbejdet på at skabe en mere aktiv dialog med vores medlemmer, så vi kan få et større 

udbytte af, at vi er en af partiets største partiforeninger.  


