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Inden generalforsamlingen holdt MP Kira Marie Peter-Hansen et inspirerende 

og spændende oplæg. I oplægget og den følgende engagerede diskussion 

nåde vi rundt om mange forskellige emner. Lige fra spørgsmålet om, hvorvidt 

atomkraft kan kaldes en grøn energikilde til EU parlamentets igangværende 

forhandlinger om indførelse af lovbestemt mindsteløn. 

 

Dagsorden   

1. Valg af dirigent og referent.   

Søren Boel blev valgt som dirigent og Lene Søndergaard som referent. 

2. Bestyrelsens beretning  

Signe Ejersbo takkede alle som havde givet et nap med i valgkampen ved 

Kommunalvalget i nov. 2021 og fremlagde derefter Bestyrelsens beretning. 

Der var spørgsmål til storkredsens igangværende drøftelser om en fremtidig 

samarbejdsaftale mellem kredsens partiforeninger og folketingskandidater. 

Signe Ejersbo gav en opklarende status, suppleret af Leif Jørgensen, der er 

suppleant til storkredsbestyrelsen. 

Susanne Palsig efterspurgte en redegørelse for, hvordan de midler, der blev 

bevilget til kommunalvalgkampen på sidste generalforsamling, konkret var 

blevet brugt. Der vil blive udsendt en udspecificeret opgørelse, 

Anne Breum takkede bestyrelsen for arbejdet især omkring valgkampen. 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 

3. Godkendelse af regnskab for 2021.   

Partiforeningens kasserer Poul Reher Jensen fremlagde regnskabet. Der var 

enkelte kommentarer og spørgsmål, som blev besvaret. 

Anne Breum, der er revisorsuppleant, roste regnskabet. 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 

4. Godkendelse af budget, herunder kontingentfastsættelse.   



Poul gennemgik budgettet for 2022 og understregede, at det i meget høj 

grad følger budgettet for 2021, når man ser bort fra 2021-budgettets midler 

til valgkamp. 

Det blev bemærket at budgettet var lavere end 2021. Det blev forklaret, at 

dette skyldes at beslutningen på generalforsamlingen i 2021 om nedsættelse 

af kontingent, først er slået helt igennem i budget 2022. Det blev samtidig 

understreget, at det ikke vil få konsekvens for partiforeningens virke. 

Det blev ligeledes bemærket, at medlemstallet er gået lidt ned. Grunden er, 

at vi i år har været mere konsekvent overfor medlemmer i restance end 

tidligere år.  

Budget enstemmigt vedtaget. 

5. Indkomne forslag 

Der var ikke kommet nogen forslag. 

Orientering fra kommunalgruppen med fremlæggelse af en plan for det 

kommende års arbejde.  

Dorthe Wichmand Müller gav en grundig orientering om forløbet omkring 

beskyldningerne om, at medarbejdere skulle have udsat beboerne for 

nedværdigende og krænkende handlinger. 

 Dorthe orienterede om de store byggeprojekter, der går i gang i det 

kommende år, herunder skøjtehalsprojektet; sundhedshuset; den nye 

Svanemærkede daginstitution og letbanen 

Signe Ejersbo supplerede med en orientering om den kommende, omfattende 

omlægning af Søborg Hovedgade. 

Holger Groganz spurgte ind til begrundelsen for SF’ s støtte til nedlæggelse 

af skovgrupperne. Dorthe Wichmand Müller begrundede. Og flere deltagere 

deltog i den efterfølgende diskussion om for og imod nedlukning af 

skovgrupperne. 

6. Valg.   

a. Valg af stemmeudvalg:  

Signe Ejersbo, Anne Breum og Gunna Svendsen blev valgt. 



b. Valg af formand for 2 år 

Signe meddelte at hun ikke genopstillede og anbefalede Sophie Fanney 

Blauner, der modtog opstillingen og blev enstemmigt valgt. 

c. Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år –  

Leif Jørgensen genopstiller. Det var ingen modkandidater og Leif blev 

valgt. 

d. Valg af 2 suppleanter for 1 år 

 Peter Malinovsky genopstillede og Bo Bülow opstillede. Begge blev 

valgt. 

e. Valg af kritisk revisorsuppleant for 1 år. 

Anne Breum genopstillede og blev valgt. 

f. Valg af faneansvarlig for 1 år. 

Gunnar Svendsen genopstillede og blev valgt. 

g. Valg af faneansvarlig suppleant for 1 år. 

Hans Christian Thorning genopstillede og blev valgt. 

h. Valg af op til 5 landsmødedelegerede til landsmøde den 19-20 marts. 

Signe Ejersbo; Dorthe Wichmand Müller; Sophie Fanney Bauner, Leif 

Jørgensen og Frederik Hoedeman blev valgt som delegerede og Anne 

Breum blev valgt som gæst. 

i. Valg af op til 8 medlemmer til Kommunalgruppen for et år 

Hans Christian Thorning Leif Jørgensen, Gunnar Svendsen blev valgt. 

Sophie Fanney Bauner er som formand født medlem og Signe Ejersbo, 

Dorthe Wichman Müller og Serdal Benli deltager i egenskab af 

byrådsmedlemmer. 

j. Valg af 2 delegerede til SF Region Hovedstaden for 1 år. 

Signe Ejersbo og Leif Jørgensen blev valgt 

k. 3 delegerede til SF Københavns omegns storkreds 

repræsentantskabsmøde for 1 år 

Dorthe Wichmand Müller, Søren Boel og Sophie Fanney Bauner blev 

valgt.  



7. Evt.  

Leif Jørgensen takkede Signe Ejersbo for hendes store indsats som Formand i SF 

Gladsaxe og sagde velkommen til Sophie Fanney Bauner som den nye formand. 

Dorthe Wickmand Müller foreslog, at partiforeningen afholdt en skovtur d. 1. 

søndag i sept. Der var støtte til forslaget som bestyrelsen vil arbejde videre med.  

Dorthe Wickmand Müller foreslog, at der blev afholdt medlemsmøder, hvor de 

tre byrådsmedlemmer fortæller om, hvad der rører sig i deres udvalg og om de 

politiske emner der optager dem. Der var støtte til forslaget som bestyrelsen vil 

arbejde videre med. 

Gunnar Svendsen spurgte ind til planlægningen af 1. Maj. Signe Ejersbo fortalte, 

at planlægningen var ved at blive igangsat og at der er kontakt til Enhedslisten.  

Poul Reher Jensen foreslog, at vi fejrede d. 10. marts (afdelingens fødselsdag) 

med kaffe og lagkage. Der var støtte til forslaget som bestyrelsen vil arbejde 

videre med. 

Susanne Palsig påpegede, at der manglede korrekt kontaktinfo på flere 

medlemmer i hjemmesiden. Bestyrelsen lovede at tage hånd om det. 

Mødet sluttede til tiden og i god ro og orden, 

Referent Lene Søndergaard 

 


