
 

SF-Gladsaxe har holdt generalforsamling og fået ny bestyrelse: 

Generalforsamlingen bød på et spændende diskussionsoplæg fra Regionsrådsmedlem Karoline 
Vind, som satte fokus på behovet for et styrket samspil mellem Region Hovedstaden og regionens 
kommuner. Partiets to byrådsmedlemmer Dorthe Wickmand Müller og Serdal Benli lagde op til en 
livlig debat om aktuelle kommunalpolitiske emner fra Sundhedshus og demens indsats til profil 
børnehave og bevaringsværdige træer.  
 
Endelig blev den nye bestyrelse valgt og SF-Gladsaxe er nu klar til den kommende kommunale 
valgkamp. Bestyrelsen består af: 
Formand: Signe Ejersbo 
Kasserer: Erik Andersen 
Medlemmer: Frederik Hoedemann, Søren Boel og Leif Jørgensen 
Suppleanter: Peter Malinovsky og Holger Groganz 
 

 

  

 

 

Nyhedsbrev marts/april 2020 



 

SF-Gladsaxe var stærkt repræsenteret på partiets landsmøde: 

 

 

  

Lige inden Covid19 lukkede hele 

landet, nåede SF at holde sit 

traditionsrige landsmøde i 

Kolding. Der var en fantastisk 

stemning oven på de fine 

valgresultater i Folketing og EU-

parlament i 2019 og luften 

sitrede af god politisk energi 

rettet imod kommunal- og 

regionsvalg i 2021. Som noget nyt 

havde man valgt at sætte fokus 

på ét konkret politisk emne 

nemlig socialpolitik. Det gav en 

spændende ramme om de mange 

politiske diskussioner. SF-

Gladsaxes eget byrådsmedlem 

Serdal Benli blev genvalgt som 

både næstformand og som 

medlem af landsledelsen. Det er 

en klar styrke for os i SF-

Gladsaxe, at vi har en person så 

tæt på det landspolitiske 

magtcentrum. 



 

Første maj på en ny og virtuel måde: 

Coronakrisen rammer alle dele af vores verden og kræver nytænkning af selv de mest 

traditionsbundne begivenheder såsom 1. maj. Her i Gladsaxe har vi i mange, mange år hold 1. maj 

sammen med Enhedslisten på Buddinge skole med morgenmad, taler, grønne bøgegrene og 

fællessang. Men selvom det ikke er muligt at samle mellem 100 og 200 mennesker, var vi i den 

fælles planlægningsgruppe helt enige om, at det ikke behøves at betyde aflysning. 

Årets tema er ”Socialistisk 1. maj – Gladsaxe – Klimakrisen kræver også handling!” og det vil blive muligt 

den 1. maj om morgenen at se en film med talerne. Der vil være to politiske taler af hhv. Mai Villadsen, 

folketingsmedlem for Enhedslisten og Marianne Bigum, formand for SF’s Klima- miljø- og naturudvalg. Og 

der vil være begrundelse og takketale om årets ytringsfrihedspris Karsten Hamborg Ravngaard. 

Det hele kan følges på facebook.com/sfgladsaxe. 

 

En tid efter Covid19: 

Lige nu kan det være svært at forestille sig en tid efter Covid19, her hvor alting er lukket ned og 

aflysningerne står i kø. Men mens vi venter, kan vi godt gå i gang med at planlægge og generere ideer.  

I efteråret skal der lægges nyt budget og SF Gladsaxe har en stærk tradition for medlemsinddragelse. Alle 

medlemmer har mulighed for at komme med budgetønsker og være med til at påvirke, hvordan vores 

forhandlingsudspil kommer til at se ud. Så kom gerne allerede nu med ideer og ønsker og hold øje med 

møder og arrangementer. 

Om 1½ år er der valg til kommunalbestyrelse og regionsråd og vi har ambitioner om igen at sætte et stærkt 

hold. Så hvis du har lyst til enten at stille op som kandidat eller være med til at lave en fantastisk valgkamp. 

Vi går i gang med valgkampen lige efter sommerferien, hvor der vil blive afholdt opstillingsmøde og lagt 

valgkampsstrategi. Valgkampen er en god måde at blive aktiv på, da der er brug for alle hænder. 


