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Referat: 

Mødet blev indledt med fællessang: "Når jeg ser et rødt flag smælde". 

Herefter var der et indlæg fra Karoline Vind, som var inviteret til at komme og fortælle om hendes arbejde i regionsrådet. 

Karoline Vind sidder i regionsrådet for SF og er studerende og arbejder i et rådgivende IT firma. 

Karolines arbejder især med sundhedspolitik i regionsrådet og fortalte om nogle af de områder, der har optaget hende. 

Hun har arbejdet for at sikre flere penge til at få nedbragt udredningstiderne i sundhedssektoren, og hun har kæmpet for 

at undgå at opgaver flyttes til den private sektor, da en sådan flytning ofte blot vil betyde, at de offentlige tilbud står 

tilbage med alle de vanskelige sager. Endvidere talte hun om de udfordringer der er med, at problemer blot bliver skubbet 

fra en sektor til en anden. Hurtigere behandling og nedbringelse af ventelister resulterer ofte blot i, at 

behandlingsopgaven skubbes til næste led i kæden og de reelle udfordringer ikke bliver løst. Også i sundhedssektoren er 

der behov for "ro på", så de grundige og langsigtede løsninger kan prioriteres. 

Hun talte også om problemerne med, at der er store forskelle kommunerne imellem på kvaliteten af 

behandlingstilbuddene. Her kan et ønske om højere lighed også hurtigt komme til at kollidere med hensynet til det 

kommunale selvstyre. 

Efter oplægget fra Karoline blev der diskuteret forskellige emner. Bl.a. blev der talt om udfordringerne med at få et 



tilstrækkeligt antal praksisser, og problemerne med manglende fleksibilitet og mulighed for at tage individuelle hensyn i 

sundhedsvæsenet. 

Herefter begyndte den egentlige generalforsamling. 

Pkt. 1: Valg af dirigent og referent 

Anne Breum blev valgt som dirigent og Søren Boel blev valgt som referent. Anne Breum konstaterede, at 

generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

Pkt. 2: Bestyrelsens beretning 

Signe Ejersbo afgav bestyrelsens beretning. 

Bestyrelsens beretning, generalforsamling 2020  

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 Svendsen 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 Søhuset. 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. 

[Slut] 

Der var generel ros til Signe Ejersbo for den store indsats fra hendes side og glæde over, at bestyrelsen havde håndteret 

de udfordringer, der var dukket op i løbet af perioden. 

Serdal Benli kommenterede valgkampen og bemærkningerne om, at fokus ensidigt lå i Hvidovre. Han følte ikke, at han 

havde fået den forventede opbakning fra partiforeningen i Gladsaxe. Endvidere var hans kampagneleder bosat i Hvidovre, 



hvilket naturligt gjorde, at Serdal flyttede sit fokus. Signe understregede, at det ikke var en kritik, men mere en refleksion 

over valgkampen. 

Bestyrelsens beretning blev godkendt. 

Pkt. 3: Regnskab 

Erik gennemgik budget og faktiske udgifter for 2019. Vi havde budgetteret med et underskud for 2019 på 31.000 kr, men 

vi endte faktisk med et overskud på ca. 9000 kr. Der blev brugt det forventede beløb til valgene, men landsmødedeltagelse 

og offentlighedsrettede aktiviteter gik under budget. Regnskabet for 2019 er blevet gennemgået af de 2 revisorer og blev 

godkendt. 

Pkt. 4: Budget for 2020, herunder kontingentfastsættelse 

Erik Andersen bemærkede, at der budgetteres med en lavere indtægt i partiskat for 2020, da Serdal Benli ikke længere er i 

arbejde og derfor skal betale mindre i partiskat. 

Partiskat for domsmænd og nævninge: Bestyrelsen indstillede, at der ikke længere skal betales partiskat for disse 

aktiviteter, da domsmænd og nævninge i forvejen ofte bliver trukket i løn og vi i øvrigt ikke er i stand til at indhente 

præcise oplysninger om, hvem der vælges. Denne ændring blev godkendt af generalforsamlingen. 

Øvrige poster fremgår af det udsendte regnskab og budget. 

Kontingentet fortsætter uændret i 2020. 

Budgettet blev godkendt. 

Kirsten Knudsen ønskede, at det blev skrevet ind i vedtægterne, at Generalforsamlingen skal godkende regnskab og 

budget. Signe Ejersbo foreslog Kirsten Knudsen, at hun fremlagde det som forslag til vedtægtsændringer på næste års 

generalforsamling.  

Det blev diskuteret, om der var behov for allerede nu at sætte penge af til den kommunale valgkamp. Som det fremgår af 

budgettet, er der sat ekstra penge af til offentligrettede aktiviteter, og der var enighed om, at det bl.a. giver bestyrelsen 

mulighed for at bevilge penge til valgkampsaktiviteter i det omfang, der skulle være behov for det. 

Pkt. 5: Indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag. 

Pkt. 6: Orientering fra kommunalgruppen 

Serdal Benli og Dorte Wickmand Müller stod for orienteringen: 

Som vanligt har KG (kommunalgruppen) holdt møder hver måned, undtagen i sommerferien, med ganske fint fremmøde. 

Endnu engang skal Gunnar Svendsen have en stor tak for hans rolle som tovholder for indkaldelse mv. til KG møderne.  

Årets KG arbejde har budt på mange forskellige emner og debatter undervejs. Vi har drøftet alt fra aktuelle emner i udvalg 

og byråd til overordnede politiske emner som bl.a skolestruktur, nye lokalplaner, minimumsnormeringer, 

dagtilbudsstrategi, sundhedshus og udviklingen i folkeskolen mv.  



SF tog igen ansvar for Gladsaxes udvikling og økonomi. Vi gik til forhandlingerne med et ønske om et socialt, miljømæssigt 

og økonomisk ansvarligt budget for 2020-2023. Dette lykkedes og her er nogle af de mange gode initiativer, som 

budgettet indeholder:  

• 4 mio kr årligt til inklusion i skolerne  

• 5 mio kr årligt til ældreområdet – herunder også til demensområdet.  

• Udvidelse af målgruppen for unge der kan få gratis psykologhjælp til 30 år.  

• Etablering af fraværsteam  

• Opkvalificering og opnormering af pædagoger i udvalgte børnehuse, Værebro  

• Der igangsættes et forsøg i to år, hvor piger og drenge i 6. klasse tilbydes gratis HPV- vaccination i skoletiden 

• FN’s bæredygtighedspris i Gladsaxe  

• Klippekortordningen på ældreområdet bevares  

• Støtte til borgere med utilsigtet vægttab gøres permanent.  

• Fleksible boliger til borgere, som afventer 250 250 250 250 værgemål  

• Alle buslinjer i kommunen skal fra 2025 betjenes med nulemissions busser, dvs. busser som både er fri for CO2 og 
lokal luftforurening  

• En ny og samlet strategi, som fastlægger nye ambitiøse mål for CO2-reduktionen i Gladsaxe og sætter retningen 
for, hvordan vi lokalt kan bidrage til den nationale grønne omstilling.  

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

• Der afsættes 500.000 kr. årligt til en "grøn" naturmedarbejder, som skal styrke dagtilbuddenes pædagogiske 
arbejde med natur og udeliv  

Store emner i byrådsarbejdet har været:  

• Ny skole i Bagsværd  

• Etablering af sundhedshus  

• Nyt profil dagtilbud ved Gladsaxe Svømmehal  

• Mange lokalplansager – der bygges i Gladsaxe  

• Fremtidens skole – diskussion af Mørkhøjområdet  

 

Sundheds- og Rehabiliteringsområdet i 2019:  

Året før fik vi penge i budgettet til en særlig indsats for borgere med senfølger af hjernerystelse. 



Vi har igangsat at vi styrker elevområdet med særlig indsats for at rekruttere og fastholde flere elever på 

sundhedsområdet. 

Vi har arbejdet med ventetiderne på genoptræning er blevet væsentlig bedre.  

Der er igangsat en særlig indsats indenfor demensområdet, herunder særlige tilbud for pårørende, derudover har en 

gruppe frivillige sammen med demenskoordinatorerne fået igangsat noget helt særligt i Bagsværd, hvor Bagsværd har fået 

særlig fokus på demens og blevet en Demensvenlig bydel i samarbejde med handelsforeningen.  

Studietur til Skotland med fokus på hvordan de gør brug af hverdagsteknologi, herunder skærmbesøg og andre 

hjælpemuligheder. Samme problemer som her men meget meget længere fremme med teknologi og der havde man en 

national indsats der dækker hele landet  

Tilsyn, flot hele vejen rundt men stadig udfordringer på Kildegården  

Ny lovgivning om de forebyggende hjemme besøg (70 år og fra 80 år til 82 år med de årlige besøg, men alle der ønsker det 

kan få besøg, familie og pårørende kan også gøre opmærksom herpå)  

Særlig opsporing af ensomme ældre, fokus på opkvalificering af medarbejdere bredt der møder den ældre i sit arbejde 

herunder partnerskabsaftaler med civilsamfundsorganisationer f.eks. elderlearn , cykling uden alder, trygfondens 

hundebesøgsordning, seniornet, dialoggrupper for enker og enkemænd, madgrupper, der er ansat en projektleder der 

sammen med brobyggerne. Man forventer at gå i ”luften” i 3. kvartal 2020.  

Hvordan forventes Kildegården at skulle bruges fremadrettet? Denne drøftelse er der så småt taget hul på, men den skal 

ses i sammenhæng med forventningerne til Sundhedshuset.  

Besluttet at der både skal være et sundhedshus og et beskæftigelseshus på Fremtidsvej og der er gjort tanker om mindre 

boliger for unge og ældre og med et generationshus, herunder måske bofællesskab. Referencegruppen kommer på banen 

nu. (vi vil gerne have integrationsrådet med, ved ikke om de har sagt ja til det).  

I forbindelse med det nye budget skulle man se på ændring af åbningstiderne i cafeerne og udvalget besluttede at der 

skulle være åbent om lørdagen på Kildegården og om søndagen på Hareskovbo. Denne slutning var for at sikre sig, at der 

var borgere i begge delle af kommunen, der kunne komme og spise, eller købe mad med hjem til dagen efter. Særligt 

ældre på Kildegården har ikke ville køre til Bagsværd, selvom de kan blive kørt til døren med flextrafik. De kan endda køre 

op til 3 personer og få billetten til halv pris (12 kr.) men der har været en del uro over den beslutning.  

Til budgetforhandlingerne fik vi rigtig mange penge hjem til ældreområdet. Vi fik 250.000 årligt til hjælp til småtspisende 

borgere der er truet i forhold til svækkelse og indlæggelse på hospital og så fik vi 5 mill. I 4 år til ekstra normeringer i 

eftermiddag/aftentimer på plejeboligerne, med særlig fokus på spisesituationerne og aktiviteterne. Det er særligt for at 

aflaste og skabe en god og rolig atmosfære.  

På grund af sager med brænde på plejecentre i nogle kommuner, fik alle kommuner besked på at gennemgå alle 

plejeboligerne, for at sikre at reglerne er overholdt. Det har taget rigtig langt tid og heldigvis er det kun mindre ændringer 

der skal til på et par af vores plejeboliger.  

Psykiatri og handicapområdet i 2019: 

Psykologhjælp til unge udvidet til 30 år og fortsætter samtidig med at der etableres Headspace i løbet af 2020  



I Gladsaxe vil man arbejde med det sociale frikort i Skur2, Mødestedet, Carlshuse, Ungehuset samt Rusmiddelcentret og 

Kildevældets akutboliger samt andre relevante steder. Forventer at ca 47 borgere i Gladsaxe har mulighed for at gøre brug 

af ordningen. (Man kan tjene op til kr. 20.000 skattefri om året).  

Fra 1.03.2019 har flygtninge ikke et retskrav på en permanent bolig, men i Gladsaxe har vi besluttet at vi alligevel fortsat 

anviser permente boliger, da det har en meget positiv effekt på deres beskæftigelsesmuligheder og integration  

Man har forsøgt at få etableret private lejemål til unge (at unge skulle bo til leje hos almindelige familier) og der er 

arbejdet intensivt med dette, men for nyligt måtte man stoppe projektet, da det ikke har været muligt at finde familier der 

ville sig ja til denne mulighed for at hjælpe unge.  

Vi har arbejdet meget for at socialt udsatte skal have særlig hjælp til tandbehandling, da de ofte har svært ved at 

overholde aftaler og forstå de forskellige tilskudsregler. Der har derfor været særlig opmærksomhed fra de medarbejdere 

der arbejder med denne målgruppe, men det er fortsat en målgruppe hvor der kan gøres en hel særlig indsats. (tænker vi 

skal gå efter dette til næste budgetforhandlinger)  

Vi har i flere år udfærdiget omsorgsbesøg for borgere der bliver udskrevet fra psykiatrisk center, vi har nu udvidet gruppen 

til også at handle om de borgere, der ikke bliver indskrevet men som har psykiatriske og sociale problemer.  

Sagsbehandlingstiden er ændret fra 20 til 30 dage. Det er fra ansøgningen er modtaget og det handler mest om, at 

lægerne har 14-21 dage til besvarelse af anmodning jævnfør overenskomst med PLO, derfor er det ret umuligt at nå 

sagsbehandlingen. Dog skal akutte behandles akut, men det er ofte i forbindelse med udskrivelse fra hospital.  

Der er kommet en ny organisering i sociale og sundhedsforvaltningen, hvor hele ungeområdet samles i ungeenheden der 

ligger under beskæftigelsesområdet. I starten skabte det noget uro, fordi man var bange for at de sociale fagligheden blev 

mast af beskæftigelsesfagligheden. Der har været tæt samarbejde med MED udvalg og det har været en meget grundig 

proces, hvor medarbejderne har skulle anerkende og forstå hinanden fagligheder. Det ser fornuftigt ud nu, men var svært i 

starten.  

Miljøområdet i 2019:  

Vi har sagt ja til at blive meldt ind i Silent City via gate 21, hvor flere kommuner er indgået i et samarbejde om 

bekæmpelse af støj.  

Indsatser for grøn strategi har været behandlet på workshop i Det grønne Råd. Der er afsat 3,6 mill frem til 2021 og det er 

peget på 4 områder:  

• Buddinge Batteri 1 mill.  

• Grønne Byrumsprojekter 1,7 mill  

• Styrket biodiversitet i naturområderne 0,5 mill  

• Formidling 0,4 mill.  

Der er allerede etableret fornyelse af vejbeplantning på Gammelmosevej samt plantning af træer ved kirketorvet i Høje 

Gladsaxe. Nu arbejdes der på fritlæggelse af Kilde ved HG, begrønning ved ankomst til svømmehal, forareal og træer ved 

Stengårds skole, forårsløg i parker i Gladsaxe, flere artsrige urtesamfund, der fremmer hjemhørende natur samt 



supplerende indsat for bekæmpelse af 4 invasive arter flere skilt i naturen til information, lokal film om Gladsaxes natur, 

fotoprojekt og kampagne og naturformidlingsprojekt.  

Vi arbejder med affaldsplan med forøgelse af genanvendelsesmål. Madaffald som får flere og flere institutioner med og 

snart begyndes der med højhusene. Der arbejdes med at mest muligt byggeaffald genanvendes, særligt til egne projekter.  

Venter stadig i forhold til genbrugspladsen, hvor Dansk Naturfredningsforning genklager alt. Godt med fokus på natur helt 

sikkert, men der klages også lidt unødigt ind i mellem og det skal se si lyset af de meget lange ventetider på behandling af 

klager.  

I de kommende år kommer vi til at skulle arbejde meget med en ny håndtering af regnvand og spildevand og det kan give 

lidt uro da det vil betyde at der de næste 10-30 år vil være øgede udgifter for private i forhold til hvordan den nye 

spildevandsplan kommer til at se ud. Der arbejdes i øjeblikket på at se på mulighederne.  

Der har været en ustabil håndtering af renovation. Der gives adskillige gange en bod, blevet lidt bedre de sidste måneder. 

Der undersøges muligheden af at tage opgaven hjem.  

Udfordringer i forhold til Vest Forbrænding, genanvendelsesprocent har været forkert. Udvalget har været på besøg i 

Hannover og Hamburg (selvfølgelig med toget) for at se på de anlæg som Vest Forbrænding sælger til og i forhold til 

genanvendelsesprocenten. Der var en del presseomtale i sommers hvor Vest Forbrænding gav vildledende oplysninger. 

Direktør er fratrådt  

Vi har arbejdet for en mulighed med samkørsel af varer til Gladsaxe, således at vi håbede på at undgå kørsel af mange og 

store lastbiler rund i kommunen for at aflevere varer. Lyngby har dette. Tanken var at alle varer skulle køres til et 

centrallager i Lyngby og så køres videre til Gladsaxe i elbiler. Problemet er, at varerne ikke er forsikret efter de er afleveret 

på lageret. Lyngby kommune har oplyst at de bare har håbet på det bedste, men at de heller ikke er forsikret. Vi har 

vurderet at risikoen er for stor, så vi har valgt foreløbig at sætte projektet på pause.  

Børne, kultur og ungeområdet 2019:  

Vi har stadig en kæmpe kapacitets- og strukturproblematik i Bagsværdområdet, som vi skal løse. Her skal vi tænke nyt og 

radikalt så skolerne kan rumme det stigende elevtal. SF har stemt for en ny skole i Bagsværd der skal erstatte Skovbrynet 

skole. Den nye skole forventes at blive placeret ved Ringbo og Bakkeskolen.  

Ved budget 2019 fik vi sat fokus på inklusion og de udfordringer der er. Det lykkedes at afsætte en pulje til børn og unge 

med autisme. For at styrke og målrette indsatsen de kommende år udarbejdes desuden en analyse området. Vi vil forfølge 

analysen og sikre at vi har de rette og tilstrækkelige tilbud af både lærings- og behandlingsmæssig karakter til børn med 

autisme.  

Vi fik vedtaget bygning af ny profilbørneinstitution med en idrætsprofil ved Gladsaxe Svømmehal.  

Ved budgetforhandlingerne fik vi samlet tilført børneområdet 9.3 mio kr i 2020, 9,3 mio kr. 2021, 8 mio kr i 2022 og 7,5 

mio kr. 2023, men vi fik desværre ikke fjernet hele rammebesparelsen på børne- og undervisningsudvalgets område i 

budgetårene.  

Planerne om skøjtehallen er ved at tage form og totalrenoveringen af Søborg skole begynder også at blive mere og mere 

konkret.  



KFIU var studietur til Island med frivillighed, sport og fritid som fokus. Det var en spændende tur og KG vil tage ideer fra 

turen med i det videre arbejde. 5  

Planer for det kommende års arbejde  

Gladsaxe skal gå foran på den grønne dagsorden. SF vil arbejde for, at den nye grønne strategi med nye CO2-mål dels 

bliver ambitiøs og dels sætter retningen for, hvordan Gladsaxe kan bidrage til den nationale, grønne omstilling.  

Den seneste finanslov er den rødeste finanslov i mange år. Det kommer vi til at kunne mærke i Gladsaxe. Det er historisk. 

Ikke mindst på børneområdet, hvor vi med finansloven får sat en prop i besparelserne og får tilført penge til 

dagtilbudsområdet og skoleområdet. Med lovbundne minimumsnormeringer er der en bunden opgave, som vi lokalt skal 

levere på, og det bliver et af SF Gladsaxes centrale fokusområder i den kommende tid. Vi skal i gang med indfasningen af 

aftalen – og jo før des bedre.  

Ved budgetforhandlingerne 2018 fik vi sat fokus på inklusion og de udfordringer, der er. Vores fokus vil fortsætte i 2020. 

Ved seneste budget fik vi afsat 4 mio. kr. årligt til ansættelse af flere særligt uddannede inklusionslærere for at styrke den 

specialpædagogiske viden og indsats i Gladsaxes folkeskoler i forbindelse med inklusion af elever med særlige behov.  

Ved sidste budget tilførte vi årligt 5 mio. kr. årligt til ældreområdet. Der er afsat penge til ansættelse af personale, der skal 

skabe flere sociale aktiviteter og socialt samvær med beboerne i aftentimerne, men målet er ikke nået endnu. Vi vil i 2020 

arbejde for fortsat at skabe endnu bedre rammer for mere nærvær og dialog og dermed afhjælpe ensomhed og rastløshed 

blandt beboerne.  

For SF er der desuden følgende væsentlige indsatser at tage fat på i 2020:  

• Flere store nye byggeprojekter – lokalplaner skal tilpasses, og vi skal høre borgerne samt sikre, at væksten 
kommer alle borgere til gode.  

• Fortsat planlægning af letbanen med alt, hvad det fører med sig.  

• Den grønne strategi fulgt op af en træpolitik skal konkretiseres og vedtages  

• Følge op på analyse på inklusionsområdet  

• Minimumsnormeringer skal følges op lokalt.  

• Sundhedshus og beskæftigelseshus  

[Slut] 

 

I forbindelse med orienteringen kommenterede Serdal Benli også den aktuelle uro i byrådet, hvor både Venstre og 

Socialdemokraterne er blevet sprængt pga. intern uro. Der har været en aggressiv tone i den seneste tid, hvor det bl.a. er 

blevet kommenteret med en artikel i Ekstra Bladet, at Serdal Benli skal have formandsposten i et nyoprettet paragraf 17 

udvalg. Serdal Benli håbede, at tonen vil blive bedre i den kommende tid, men uanset hvad er det glædeligt, at vi har et 

godt samarbejde med borgmesteren og de øvrige venstrefløjspartier. 

 



Pkt. 7: Valg 

Alle valg i år var fredsvalg, og følgende blev valgt: 

Valg af stemmeudvalg 

Anni Lindquist , Lene Spangsberg og Bente Hummelgaard blev valgt. 

Valg af formand for 2 år 

Signe Ejersbo blev valgt. 

Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år 

Leif Jørgensen er blevet valgt. 

Valg af et bestyrelsesmedlem for 1 år 

Søren Boel fortsætter endnu et år, da han blev indsupperet i efteråret 2019. 

Valg af 2 suppleanter for 1 år 

Holger Grohganz og Peter Malinovsky stiller op. Peter er 1. suppleant, Holger er 2. suppleant. 

Valg af kritisk revisor for 2 år 

Poul Reher Jensen er blevet valgt. 

Valg af kritisk revisorsuppleant for 1 år 

Serdal Benli er valgt. 

Valg af faneansvarlig for 1 år 

Gunnar Svendsen er valgt. 

Valg af faneansvarligsuppleant for 1 år 

Hans Christian Thorning er valgt. 

Valg af op til 5 landsmøde delegerede 

Signe Ejersbo , Dorte Wickmand Müller, Gunnar Svendsen, Yasin Koyuncu, Lene Spangsberg. Leif Jørgensen kommer med 

som gæst. 

Valg af op til 8 medlemmer til Kommunalgruppen for et år 

Hans Christian Thorning, Thomas Monberg, Bente Hummelgaard, Peter Malinovsky , Leif Jørgensen, Lene Spangsberg, 

Gunnar Lund og Gunnar Svendsener valgt. 

Valg af 2 delegerede til SF Region Hovedstaden for 1 år 



Signe Ejersbo og Serdal Benli er valgt. 

Valg af 3 delegerede til SF Københavns Omegns Storkreds repræsentantskabsmøde for 1 år 

Signe Ejersbo, Dorte Wickmand Müller og Leif Jørgensener valgt. 

Pkt. 8: Eventuelt 

Signe Ejersbo gjorde opmærksom på de kommende arrangementer, herunder møde med Pia Olsen Dyhr i 

næste uge samt 1. maj arrangementet. Leif gjorde opmærksom på, at alle medlemmer har mulighed for at 

deltage i bestyrelsesmøderne og bidrage til f.eks. planlægning af medlemsmøder. Endnu engang blev Signe 

Ejersbo rost for den fine indsats. 

 


