
 

 

 
 

     
 
Referat af generalforsamling i SF Brønshøj/Husum mandag den 14. marts 2016 
 
 
1) Valg af dirigent og referent samt godkendelse af dagsorden 
 
Sanne Foss blev valgt som dirigent. Hans S. Christensen blev valgt som referent.  
Det blev konstateret, at mødet var lovligt indkaldt og dagsordenen blev godkendt. 
 
 
2) Beretning fra bestyrelsen og repræsentanter i interne og offentlige forsamlinger efterfulgt af 
diskussion herunder: 

- bestyrelsens beretning 
- beretning fra lokaludvalget 
- beretning fra SF-København   

 
Bestyrelsens beretning var udsendt til medlemmerne inden generalforsamlingen (og vil derfor ikke blive 
refereret her). Hans S. Christensen uddybede kort de væsentligste punkter fra bestyrelsens beretning. Vi 
har haft et folketingsvalg og en folkeafstemning, som begge har været en skuffelse for os. Vi er derfor nødt 
til at se fremad og satse på et godt kommunalvalg i 2017.  
Vi har haft en lille medlemsfremgang, hvilket er positivt, men vi må fortsat forsøge at hverve nye 
medlemmer og søge at inddrage medlemmerne noget mere i det daglige arbejde i partiforeningen. 
 
Hans S. Christensen (som er næstformand i Brønshøj-Husum lokaludvalg) berettede fra lokaludvalget. Han 
sagde bl.a. at lokaludvalget havde gjort et godt stykke arbejde i det seneste år. Lokaludvalget skal hen over 
sommeren have udarbejdet en ny bydelsplan. Den laves hvert fjerde år. Når man ser på den plan der 
tidligere blev lavet er mange ting gennemført eller på vej til at blive realiseret. Det gælder bl.a. visionerne 
omkring Energicenter Voldparken, Utterslev Mose, Naturcenter Voldparken, den grønne forbindelse i 
Husum, ombygning af Brønshøj bibliotek og en borgerservice light samt kommunens overtagelse af 
Vandtårnet. Vi har haft et godt samspil med vore repræsentanter i Borgerrepræsentationen samt vor 
borgmester i forbindelse med flere af initiativerne.  
Lokaludvalget arbejder i øjeblikket med de store planer for Tingbjerg og Bystævneparken samt har taget 
initiativ til borgermøde om ensomhed. Vi forsøger også at få lavet ældrebofællesskaber i Bystævneparken. 
 
Arbejdet i SF Københavnsbestyrelse foregår tilfredsstillende og man drøfter løbende sager vedr. 
kommunalpolitikken. 
SF Købernhavn har lige haft årsmøde. Vi skal i maj have valgt en ny spidskandidat (1. borgmester), da Nina 
Thomsen trækker sig når perioden slutter. Der vil derfor blive afholdt et ekstraordinært årsmøde i SF 



 

 

København formentlig til maj, som skal vælge spidskandidaten. Endvidere skal vi have valgt kandidater til 
borgerrepræsentationen sidst på året (ved urafstemning) 
 
Tom Ahlberg redegjorde for arbejdet i SF Region Hovedstaden. Vi er 29 partiforeninger i regionen som bl.a. 
samles om arbejdet i regionsrådet, (sundhedsvæsenet (særligt hospitalerne) samt miljø og trafik), hvor vi 
har to valgte medlemmer. 
Regionsbestyrelsen afholder en del arrangementer. Der er 3 arrangementer på bedding: en fælles SF 
udflugt til Sandholmlejren, en havnerundfart med et tema om ”Vækst og erhverv i Københavns havn” (i 
august) samt en valgkampopstart (kommunevalg, regionsvalg), hvor temaet er ”at tænke ud af boksen”. 
Tom stiller i øvrigt op til formandsposten (som den eneste) ved det snarlige repræsentantskabsmøde i SF 
Region Hovedstaden. 
 
Forsamlingen drøftede kort beretningerne. Der var mange temaer: Flykøb af jagerfly, ældrekollektiver, 
mangel på praktiserende læger i Tingbjerg, bedre kommunikation i partiet, herunder brug af nettet samt 
støtte til arbejdet i lokaludvalget.  
 
Beretningerne blev herefter taget til efterretning. 
 
 
 
3) Regnskab samt godkendelse heraf 
 
Kasserer Bo Öhrström fremlagde det reviderede regnskab. 
 
Driftsregnskabet viser et overskud på 5.104 kr. i år. Overskuddet skyldes især indtægter på 4.400 kr. fra 
partiskat i forbindelse med valgtilforordnede.  
Egenkapitalen udgør 52.242 kr. Så det samlede regnskab ser fornuftigt ud.  
 
Herefter blev regnskabet godkendt. 
 
 
4) Indkomne forslag 
 
Der forelå ingen forslag. 
 
 
5) Aktivitetsplan og budget (forslag til budget blev omdelt på mødet) samt diskussion heraf 
 
Bestyrelsen havde udsendt et forslag til aktivitetsplan. 
 
Man drøftede aktivitetsplanen. Der blev spurgt om hvilke møder, der var interesse for af afholde. Flere 
påpegede, at der var behov for et medlemsmøde om flygtningesituationen. Endvidere blev nævnt møde 
om finanskapitalen (hvordan stækker vi den), indslusningsløn, ”hvorfor stemmer folk på Dansk Folkeparti 
og Donald Trump”, hjemløse og kontanthjælpsloft, digitalisering, hvad er venstrefløjens fortælling i dag, EU 
m.v. Endvidere foreslog Stig, at vi fik partiforeningen på facebook, og han tilbød at hjælpe til med det. 
 
Dirigenten afsluttede med, at nu har bestyrelsen fået en række input og må hjem og tænke. 
 
Forsamlingen godkendte aktivitetsplanen og budgettet. 
 



 

 

 
6) Valg 
 
Ifølge partiforeningens vedtægter skal der i lige år vælges : 
 
Formand og et bestyrelsesmedlem samt 2 suppleanter, 2 revisorer (hvis muligt) samt en revisorsuppleant 
(hvis muligt) 
 
Vi skal endvidere vælge 

- 1 københavnsbestyrelsesmedlem 
- 3 delegerede til SF´s landmøde den 15.-17. april 2016 

 
 
Følgende blev valgt: 

 Formand: Hans S. Christensen blev genvalgt for 2 år.  
 Bestyrelsesmedlem: Martin Kristensen blev genvalgt for 2 år 
 1 suppleant: Tom Petersen blev genvalgt for 1 år.  
 1. suppleant: Jette Nielsen blev valgt for 1 år. 

 
 Revisor: Hans Meldgaard fratræder på grund af alder. I stedet blev Gyrd Foss valgt for 1 år 
 Revisorsuppleant: Tom Ahlberg blev genvalgt for 1 år 
 Københavnsbestyrelsesmedlem: Joan Iversen blev genvalgt for 1 år 

 
Endelig valgte man, Hans S. Christensen, Martin Kristensen og Jette Nielsen som delegerede til SF´s 
landmøde i 2016. 

 
Formanden takkede Hans Meldgaard for hans mangeårige arbejde som revisor for partiforening. 
 
7)  Eventuelt     
 
Intet at referere 
 
 
Bestyrelsen i SF Brønshøj- Husum efter generalforsamlingen den 14. marts 2016 
 
Formand Hans S. Christensen, tlf. 42945065, email christensenhanss@gmail.com 
 
Kasserer Bo Øhrstrøm, tlf. 40469984, email  bo.oehrstroem@gmail.com 
 
Joan Iversen,  tlf. 40647574, email  Joan@eww.dk 
 
Martin Kristensen, tlf. 32593235, email  mcpedersen@gmail.com 
 
Allan Dreyer Hansen, tlf. 44840732, email  adh@ruc.dk 

  
Tom Petersen, tlf.  29925680 email tompet@mail.tele.dk   
 
Jette Nielsen, tlf. 28815209, email  jette.n@hotmail.com  
 


