
 

Deltagere: Holger, Søren, Leif, Erik og Signe. Derudover deltog Dorthe. 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Leif blev valgt som ordstyrer og Signe som referent 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Blev godkendt uden bemærkninger. 

 

3. Godkendelse og opfølgning af referat fra forrige møde 

Godkendt uden bemærkninger eller behov for opfølgning. 

 

4. Indgået post og meddelelser 

Signe og Søren refererede fra møde den 20. januar med Serdal i sin egenskab af 

næstformand for SF. Mødet blev holdt sammen med SF Lyngby og SF Gentofte. Mødet var 

en meget positiv oplevelse både mht. samarbejdet med de to andre partiforeninger og 

mht. indholdet. Vi arbejdede med udvikling af visioner og havde meget gode diskussioner. 

Der var i forlængelse af referatet opbakning fra bestyrelsen til, at vi holder et 

medlemsmøde, hvor vi kan arbejde videre visionerne. Ligeledes opbakning til at få mere 

politiske drøftelser ind i bestyrelsesmøderne. 

Signe refererede kort fra vintertræffet. 

Signe gav en kort status Ind- og udmeldinger 

5. Økonomi 

a. Status fra Erik - Drøftes under punktet Generalforsamling. 

 

b. Assistance til hjemmeside og facebook. Signe har holdt møde med Anett Kromann 

om mulig hjælp. om assistance. Bestyrelsen er som udgangspunkt positiv, men 

ønsker at afventer den nye bestyrelse. 

 

6. Nyt fra SFU 

a. Hvordan kan vi støtte op om SFU’s arbejde? 

Signe har drøftet mulighed for samarbejde med Lyngby og Gentofte om fælles 

aktivitet.  Bestyrelsen er positiv. Men ønsker også at undersøge andre muligheder.  

Signe ringer til SFU landskontor  

 

Referat bestyrelsesmøde 16. januar 2020 
19.00 – 21.00 
Undervisningslokale 1, Telefonfabrikken. 



Der er enighed om, at det er vigtigt at få aktiveret SFU’erne, da de vil kunne give 

andre input og vinkler på den kommunale politik fx i fht. kommunalvalgkampen. 

 

7. Generalforsamling 

a. Program 

Støtte til forslag om at bede Karoline Vind, SF’s medlem af sundhedsudvalget i 

Region Hovedstaden. Signe kontakter hende.  

 

Muligheden for også at bruge tid på at lave en visionsproces blev drøftes. Men på 

trods af, at man synes, at det var en god idé, var der enighed om at der ikke ville 

være tid på generalforsamlingen. Derimod vil det være et godt emne til temadag. 

 

Signe laver indkaldelse med udgangspunkt i SF Gladsaxes vedtægter. 

 

b. Forslag til dirigent og referent 

Holger foreslås som dirigent og Søren foreslås som referent. Enighed om, at der det 

er meget vigtigt at dirigenten holder en stram disciplin, så tidsplanen ikke løber 

løbsk.   

 

c. Serdal og Dorthe vil blive bedt om at sende beretning fra Kommunalgruppen til 

Signe senest den 3. februar. 

 

d. Enighed om, at der ikke er behov for en revision af bestyrelses forretningsorden. 

 

e. Udkast til bestyrelsens beretning blev drøftes og enkelte ændringsforslag blev 

besluttet. 

 

f. Erik gennemgik udkast til regnskab og budget. 

 

8. Aktivitetsplan – ingen bemærkninger 

a. Vintertræf 

b. Møde med formænd + ”nytårshygge” 

c. Landsmøde 

 

9. Rekruttering og aktivering af medlemmer – udsat til første møde i ny bestyrelse. 

a. Input til nyhedsbrev 

b. Forslag til medlemsmøder 

 

10. Orientering fra Kommunalgruppen  



Dorthe orienterede bl.a fra Kommunaløkonomisk Forum 2020, Aalborg. Et rigtigt godt 

møde ikke mindst fordi der for en gang skyld blev drøftet sundhed. Dorthe orienterede 

ligeledes fra den nye politiske situation, der er opstået da to af Socialdemokratiets 

byrådspolitikkere har valgt at blive løsgængere. Det er stadigt for tidligt at sige, hvordan 

det vil påvirker det poliske klima i byrådet. 

 

11. Udpegning af medlem til planlægningsgruppen til 1. maj arrangement.  

Ingen i bestyrelsen ønskede umiddelbart at indgå i planlægningsgruppen. Signe skriver det 

ud i nyhedsbrevet. 

 

12. Mødeplan for foråret 2020. 

Punktet udsættes til efter valg af den nye bestyrelse. Dog planlægges et kort møde inden 

generalforsamlingen. Signe sender en doddle.  

 

13. Forslag til punkter til næste bestyrelsesmøde  

Planlægning af generalforsamling. 

 

14. Eventuelt 

Intet under dette punkt. 

 

15. Lukket punkt (personsager) 

 

Med venlig hilsen 

Signe 

 


