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Til pkt. 2 og pkt. 5 i dagsordenen:   

 

Pkt. 2) Bestyrelsens beretning 
 
 

Generelt 

 
2016 har politisk været et mærkeligt turbulent år. Efter de skuffende valg i 2015, hvor vi dels tabte 
folkeafstemningen om en ophævelse af retsforbeholdet dels fik et skuffende resultat ved folketingsvalget, 
hvor vi blev reduceret til 7 mandater, har vi været nødt til at se fremad og kæmpe for at stabilisere SF 
politisk. Der har været brug for at nytænke partiets rolle og politik, men samtidigt fastholde det 
pragmatiske, socialistiske indflydelsesparti, som SF jo er.  
Venstreregeringen har hele tiden vippet på en knivsæg og vi har det meste af sommeren og efteråret været 
forberedt, hvis der skulle blive udskrevet valg. Med dannelsen af VLAC-regeringen i det sene efterår har 
Løkke formentlig givet sig selv lidt mere tid som statsminister. Og den reaktionære politik fortsætter med 
uformindsket styrke. De rige bliver rigere og de sidste ”tager fanden”. Med kontanthjælpsloftet er vi nået 
ned på en helt uacceptabelt ydmygelse af socialt dårligt stillede, med de uacceptable konsekvenser det får 
for deres børn. Og på miljø- og klimaområdet går det også baglæns. Den grønne omstilling går i stå, 
landbrug og virksomheder får lov at svine mere o.s.v. Så der er nok at tage fat på for SF.  
 
Med Brexit, Trumph sejr i præsidentvalget i USA og den snigende nationalisme og højredrejning i mange 
europæiske lande har 2016 internationalt også været et turbulent år. Hertil kommer flygtningeproblemerne 
som følge af krige og klimaforandringer i mange lande. De globale udfordringer er enorme. Hvis de 
udfordringer, som FN har opstillet i form af fattigdomsproblemer, klimaproblemer, flygtningeproblemer 
m.v. skal løses, er der brug for international samling omkring centrum-venstre holdninger til problemerne. 
Senest har Holger K. markeret os offensivt med sine velformulerede argumenter for, hvordan vi skal bruge 
EU som kampplads for at bekæmpe finanskapitalens spekulation, skattely og social dumping. 
Grænseoverskridende problemer kræver overnationale indsatser. Så internationalt politisk og i EU 
sammenhæng er der også nok at tage fat på for SF.  
 
I 2017 har vi kommunalvalg, hvor vi igen skal ud og kæmpe for vore synspunkter. Der er næppe tvivl om, at 
det bliver et sejt træk, hvor vi ud over de nuværende partier også skal ud og kæmpe med Alternativet om 
stemmerne. SF har på det sidste haft nogle gode udspil om folkeskolen. Det er vigtigt at vi i et fremadrettet 
perspektiv kommer til at tale om folkeskolen, som er en af vort samfunds vigtigste institutioner. Og 
forhåbentlig kan vi lægge uenighederne med lærerne bag os og koncentrere os om fremtidens folkeskole. 
Vi valgte i sommer på et ekstraordinært årsmøde i SF København Sisse Welling som vores spidskandidat (1. 
borgmester) til valget. Og her i januar har vi haft urafstemning om den resterende rækkefølge af vore 
kandidater på SF´s liste til borgerrepræsentationen Vi skal derfor ud og agitere for vores politik lokalt og 
som altid være synlige med plakater, flyers, annoncer og artikler i lokalpressen. Ved de foregående valg har 
mange af jer indvilget i at være tilforordnede til valgene. Det er af stor betydning at vi kan stille mange 
tilforordnede. Dels for at markere SF, dels for partiforeningens økonomi, da de tilforordnede yder et godt 
tilskud gennem partiskatten. Så tak for denne indsats som er af stor betydning for partiforeningen. Og vi 
håber mange af jer melder jer som valgtilforordnede i forbindelse med det kommende kommunalvalg. 
 



Selv om vi fik et dårligt valg ved folketingsvalget i 2015 var der dog også positive ting. Pia Olsen Dyhr blev 
valgt herude og i Københavns storkreds. Og Brønshøjkredsen var den kreds, hvor SF fik flest stemmer. I 
2016 havde vi urafstemning om folketingskandidater i Københavns storkreds. Pia Olsen Dyhr var indstillet 
af SF Brønshøj og hun fik det højeste stemmeantal og er derfor spidskandidat i kredsen. Så ved næste 
folketingvalg – og det kan komme hurtigt eller sent - skal vi igen ud og føre valgkamp for Pia. 
 
Som bekendt er det i årenes løb gået op og ned for SF, men vi er klar til at kæmpe for vores politiske 
synspunkter. Vi er seje så det kommer til at gå fremad ved næste valg – og næste. Så lad os lave en god 
valgkamp til kommunalvalget her i november. Det er vigtigt at vi sammen gør København til en socialt 
sammenhængende by og kæmper for økonomisk-, social- og sundhedsmæssig lighed, samt for at byen 
bliver en grøn by med ambitiøs klimamålsætning og god kollektiv trafik. Og lokalt her i Brønshøj-Husum vil 
vi også arbejde for en grøn, tryg, sund og sammenhængende bydel. 
 
Kontaktrådsmøderne 

Vi deltager i de løbende kontaktrådsmøder som afholdes 2-3 gange om året rundt om i landet, hvor 
folketingsmedlemmer, medlem af Europaparlamentet, regionsformænd og partiforeningsformænd mødes 
og drøfter den politiske udvikling. Kontaktrådsmøderne er velegnede til at skabe dialog mellem partiet 
centralt og partiet lokalt. Der arbejdes centralt med et oplæg til landsmødet i 2017 hvor det formentlig 
foreslås at kontaktrådet erstattes af et dialogforum. Hensigten er bl.a. at få partiforeningerne med i en 
mere omfattende debat af partiets politik – men vi venter på udspillet til landsmødet. 
 
Opstilling af folketingskandidater 

Hvert andet år afholder vi afstemning om folketingskandidaterne i Københavns Storkreds. Som refereret 
ovenfor indstillede SF Brønshøj partiets formand Pia Olsen Dyhr som folketingskandidat. Pia fik flest 
stemmer ved urafstemningen og er derfor spidskandidat i Københavns storkreds. 
  
Aktiviteter i øvrigt i partiforeningen  

Vi deltager naturligvis i en række permanente aktiviteter såsom Brønshøj lokaludvalg, 
Københavnerbestyrelsen, SF Region Hovedstaden samt kontaktrådsmøderne. Hans S. Christensen er 
politisk udpeget medlem af lokaludvalget. Mikkel Houmann er 1. suppleant og Gyrd Foss 2. suppleant. Joan 
Iversen er vort medlem af Københavnerbestyrelsen. Tom Ahlberg er af SF Region Hovedstadens 
repræsentantskab valgt som formand. Endelig er partiforeningsformanden fast deltager i 
kontaktsrådsmøderne. 
 
Siden sidste generalforsamling har vi afholdt 5 bestyrelsesmøder. 
 
Ud over disse almindelige aktiviteter har der siden sidste generalforsamling i marts 2015 været afholdt to 
medlemsmøder, hvor vi samtidigt holdt sommerfest samt julefrokost. Sisse Welling deltog i vor sommerfest 
og vi fik en god drøftelse om arbejdet i borgerrepræsentationen m.v. Vi har i 2016 koblet os på en række 
arrangementet afholdt af SF København samt andre partiforeninger. Vi sender derfor løbende invitationer 
til SF-arrangementer i København ud i medlemskredsen. 
 
  
Medlemmer 

Partiforeningen havde ved sidste generalforsamling i 2016 i alt 95 medlemmer. Vi er nu pr. 1. marts 2017 
88 medlemmer, og det ser desværre ud til, at vi fortsat har en nedgang i medlemstallet, som faktisk i 2016 
steg en smule. Så det er fortsat af stor betydning, at vi rekrutterer flere nye medlemmer.  
Vi må nok erkende, at vi ikke er gode nok til at indsluse nye medlemmer i partiet. Vi prøver I SF København 
at afholde introduktionsmøder for nye medlemmer.  
 



SF Brønshøjs hjemmeside 

SF Brønshøj har som led i moderniseringen centralt i SF en hjemmeside. Vi bruger den til at fremvise nogle 
generelle ting, såsom hvem, der sidder i bestyrelsen, hvem der er folketingskandidat m.m., vedtægter, 
aktivitetsoversigt m.m. Men vi vil fortsat sende mails til medlemmerne om aktuelle begivenheder, 
aktiviteter m.m. 
Mailadressen til hjemmesiden er:   
http://sf.dk/partiforeninger/hovedstaden/sf-broenshoej 

 
  

 

 

 

 

Ad pkt. 5) Aktivitetsplan for 2016/17 

 

Mandag den 6.marts 2017 

Generalforsamling i SF Brønshøj 
 
Lørdag den 11. marts 2017 

Årsmøde i SF København 
 
Lørdag den 25. til søndag den 26. marts 2017 

SF´s landsmøde i Odense 
 
Mandag den 3. april 2017 

Åbent bestyrelsesmøde  
 
Marts/juni 2017 

Medlemsmøde om en aktuel politisk sag 
 
Mandag den 15. maj 2017 kl. 19.00, Frederikssundsvej 118A 

Åbent møde med SF´s formand Pia Olsen Dyhr her i Brønshøj 
 
Mandag den 7. august 2017 

Åbent bestyrelsesmøde 
 

Lørdag den 19. august 2017 

Sommerfest og temamedlemsmøde  
 
Efteråret 2017 (september - november 2016) 

Kommunalvalgkamp og evt.medlemsmøde om aktuel politisk sag 
 
Mandag den 25. september 2017 

Åbent bestyrelsesmøde 
 
Mandag den 30. oktober 2017 

Åbent bestyrelsesmøde 



 
Tirsdag den 21. november 2017 

Kommunevalg 
 
Mandag den 8. januar 2018 

Åbent bestyrelsesmøde 
 
Lørdag den 20. januar 2018 

Julefrokost og temamedlemsmøde 
 
Mandag den 20. februar 2018 

Åbent bestyrelsesmøde 
 
Februar/marts 2018 

Medlemsmøde om en aktuel politisk sag. 
 
Mandag den 5. marts 2018 

Generalforsamling i SF Brønshøj 


