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Referat af Generalforsamling i SF Rødovre 
 

Torsdag d. 17. juni 2020 kl. 18.00 i selskabslokalet Byporten 28, 2610 Rødovre 

  

   

 

1. Valg af dirigent og referent  

Lars Bæk blev valgt som dirigent. Lone Henriksen & Per Bergmann som referenter.  
   

2. Valg af 2 stemmetællere  

Jens Michael Hansen og Christel G. Jensen blev valgt som stemmetællere. 
 
3. Beretninger  

Organisatorisk:  

Beretningen var udsendt, så Søren fokuserede på den tid vi er i lige nu. Corona sætter stadig 
dagsordenen for os. Det er en mærkelig tid og Søren udtrykte håb om at alle er kommet godt igennem. 
 
Landsmøde 2020 var en fest. Der er liv og arbejdsomhed i SF. Rødovre har markeret sig godt, med vores 
aktiviteter. Vi mødes med en god og tydelig genkendelse. 
 
Valget af Ina har fyldt – og skal fylde - det bliver spændende at følge fortsættelsen. 
 
Tak til Kenneth for det gode arbejde i og udenfor byrådssalen. Folk i kommunen taler godt om Kenneth, 
”han gør det godt og det gør I også”, som det siges. 
 
Det førte naturligt frem til Kommunalvalget 2021. Vi har en god fornemmelse af, at der venter en plads 
mere - måske to - i byrådssalen, efter det kommende valg. Men vi mangler kandidater! Så vi efterlyser 
blandt jeres venner, familie eller kolleger. Gør en indsats, så vi får et godt valg i 2021. 
 
Der var enkelte opløftende bemærkninger om kandidatproblemet, men ellers blev beretningen 
enstemmigt vedtaget.  
 
 
Kommunalpolitisk:  

Beretningen var ligeledes udsendt, så Kenneth valgte at tale om at være kommunalpolitiker under 
Corona påvirkningen. Det har været en hektisk tid – næsten for hektisk - med mange møder, både under 
nedlukningen, men måske især da der skulle åbnes op igen. En positiv oplevelse har det dog været, at 
opleve alle politikere lægge småfnidder og drillerier til side for at arbejde målrettet med at finde de 
bedst mulige løsninger. Det har bl.a. medført at Kenneths forslag, om at medarbejdere med 
nærtstående coronaramte skulle blive hjemme, blev fremført som Britts forslag. 
 
Vi har fået ny borgmester, Britt Jensen. Det skete lidt pludseligt under Coronaen, uden nogen form for 
velkomst til Britt eller afsked til Erik Nielsen. Men en ny stil har indfundet sig med Britt. Åbenhed og 
information, er tilsyneladende den nye hverdag. Dog er Kenneth ikke blind for, at der ligger et valg i 
november 2021, hvor det bliver meget spændende at se hvilken borgmestereffekt der er tilbage efter 
Eriks afgang. Liste A har brug for både os og liste Ø. 
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Under alle omstændigheder har Kenneth oplevet gode drøftelser og en lydhørhed, der ikke har været til 
stede under forgængeren. Endvidere er Britt meget omhyggelig med at svare / reagere på henvendelser 
– også en positiv oplevelse. 
 
Den efterfølgende debat blev mangfoldig. 
 
Den nye stil fra Britt Jensen, er også noteret i Rødovre Erhvervsråd. Vi har en stor mulighed for 
yderligere at profilere os. Det vil være godt for Rødovre hvis denne nye udvikling bevirker, at vi får en 
bredere dialog. 
 
Det er ultimativt, at vi får ændret det flertal i KB, som liste A sidder med. Hvis ikke det sker, er der stor 
risiko for, at den gamle ledelsesstil vil vende tilbage. Ændring af flertalsstyret er fundamentalt, hvis vi vil 
have mere indflydelse. 
 
Der var en indvending mod det negative billede der blev tegnet af Erik N. i beretningen. Der blev 
repliceret, at der er sket en markant ændring i borgmesterstilen de senere år. Men det er vigtigt at 
Kenneth bevarer det gode forhold til liste A. 
 
Idrætsforeningerne er trætte af den gamle prioriteringsliste, der fortsat arbejdes ud fra. Det er 
problematisk, at beslutninger om prioriteringerne på idrætsområdet, afhandles i et lukket forum, uden 
inddragelse /  indhentning af mandat. Klubberne har i forbindelse med et fællesmøde, udarbejdet nye 
tidssvarende visioner og ønsker, et materiale der handler om mere / flere faciliteter. Dette materiale 
bliver leveret til Kenneth.  
Der er aftalt et møde i efteråret med Britt J. om problemet, men der er ingen umiddelbare forventninger 
til, at det vil medføre markante ændringer.  
 
Det blev fremført, at denne situation er et skoleeksempel på den mere generelle situation i Rødovre: Vi 
har et demokratisk underskud på baggrund af det et-parti styre, der reelt er tale om. Liste A sidder ikke 
kun med flertallet i KB, men sidder på indflydelsen på mange andre områder. Eks: AOF – Menighedsråd 
– Boligforeninger – Kultur o.m.a. Et forslag til SF kunne være et valgslogan der siger: ”Opgør med det 
demokratiske underskud”. 
 
Der blev opfordret til at samle en arbejdsgruppe om idrætten i Rødovre, hvilket blev positivt modtaget. 
 
Et andet problem ved prioriteringen på idrætsområdet, var at der i budgetforhandlingerne ofte bliver 
ændret på de prioriteringer, der ellers er enighed om – det er frustrerende. 
Ideen om det nævnte slogan blev kommenteret med en bemærkning om at undgå at bruge energi på at 
bekæmpe liste A, for til gengæld at fokusere på vores egen politik.  
 
Vi skal markere os overfor liste A, men absolut ikke begynde at klatre op i nogen form for træer. Er den 
nye rygepolitik i kommunen et A projekt, der køres i gennem? 
 
Det er skoler og andre kommunale bygninger, der er omfattet af planen om rygestop – alle andre steder 
opfordres der – der er et stort element af frivillighed. 
 
Lad os markere os på idrætspolitikken og det er godt vi har folk med indsigt i problematikkerne. Et andet 
problem er Rødovrehallen, der ofte benyttes til andre arrangementer end de rent idrætslige. Skal vi 
ændre den til ren udstillingshal og så bygge en ny hal?  
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Rødovrehallen er en træningshal og det er aftalt, at den ti gange om året, kan udlejes til andet – og det 
giver en god indtægt, der kommer brugerne til gode. 
 
Vi skal sikre os, at vi ikke kommer til at fokusere på elitens behov. De gamle og de ikke så dygtige har 
også en berettigelse i idrætten. 
 
Vi skal ikke forhindre nogen i at dyrke idræt i Rødovre. Det er målet, at forbedringerne skal komme alle 
til gode. 
 
Vi har også et ”kasket” problem i kommunen. At formanden for Idrætsrådet, samtidig er formand for en 
af de største foreninger, er ikke hensigtsmæssigt. Fritidsaktiviteter er vigtige og igen er Islev 
underforsynet. Vi mangler i den grad svømmetid i den eneste hal vi har. 
 
Der er en reel oplevelse af at de etablerede klubber ”sidder” på hal / banetider. Det er svært, for ikke at 
sige umuligt for nye klubber eller aktiviteter, at etablere sig. 
 
Med denne debat blev beretningen enstemmigt vedtaget. 
 
 
4. Regnskab 2019  

 

Kassereren sammenlignede budget 2019 med regnskabet for 2019. Vi har tjent 1000,00 mere, og brugt 
240,00 mere end forventet. Bedre kan det næppe gøres! 
 
Der var et enkelt spørgsmål om hovedkonto, der blev afklaret med det samme. 
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 
 
Budget 2020 var på baggrund af coronasituationen, justeret ganske lidt. Der er sat et større beløb af til 
medlemsarrangementer. 
 
Spørgsmål: 
Er der sat økonomi af til at booste på facebook? Det er medregnet indenfor posten ”Valg” – i øvrigt har 
en velvillig fagforening sponseret vores hidtidige behov for boost  
 
Godt at medlemsarrangementer løftes endnu mere. Nytårskuren var en meget vellykket form for 
medlemsmøde, da det gav meget bedre mulighed for at være aktivt deltagende. 
 
Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 
 
   

5. Indkomne forslag  
 
Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget uden debat. (bilag) 
 

6. Fremlæggelse af hovedlinjer for det kommende års arbejde, herunder  

a) Kommunalvalg – herunder valg af opstillingsformer  
b) Generalforsamlingens ønsker om temaaftener  
c) Generalforsamlingens ønsker om andre tiltag  
 

 



4 

 

 

a) 

Søren præsenterede mulighederne og gentog opfordringen til at hjælpe med at finde kandidatemner.  
Det blev oplyst, at man skal være betalende medlem et år, for at være berettiget til opstilling, hvilket vil 
sige, at medlemskab skal være påbegyndt senest oktober 2020. 
 
Der var lidt tvivl om hvad vi må oplyse om medlemskab i.f.t. persondataforordningen og løsningen blev, 
at kassereren kan kontaktes i tvivlstilfælde.  
 
Efter en entydig opbakning, blev det vedtaget, at vi benytter partiliste som opstillingsform til KV 21. 
 

b) 

Temaaftener: 
 Idræt? 
 Ældre – Børn – Sundhed? 
 Ina MF? 

 Social dumping? 
 Rundvisning for unge eks: Headspace? 
 Miljø: Hvad kan / vil vi i Rødovre? 

 

Kenneth arbejder på et forslag om at etablere et politisk udvalg, på niveau med de øvrige udvalg, der 
skal arbejde med klima – verdensmålene vil være et oplagt kommissorium. Det blev foreslået, at få det 
markeret i Lokalnyt inden Britt tager æren for det. 
 
Det blev foreslået i samme anledning at nedlægge beskæftigelsesudvalget, da det opleves som et ”taget 
til efterretning” – udvalg.  
Spørgsmålet er også om Rødovre i byplanerne fortsat skal stræbe efter mere vækst? Er vi ikke mange 
nok på den begrænsede plads? Der udbygges uden at der for alvor følges op med øvrige behov. Eks: 
Pleje – Børne- / Skoleinstitutioner - Kultur – Idræt m.v. 
 

c) 

På baggrund af debatten om idrættens vilkår, blev der opfordret til at etablere en arbejdsgruppe, der 
kan fokusere på idræt / kultur. 
 
Det blev foreslået, at vi fastholder vores ”Åbent hus” arrangementer og ikke kun afvikler i august / 
september, som det umiddelbart er planlægt. Tremandsgruppen vil gerne suppleres med flere. 
 
7. Nedsættelse af arbejdsgrupper 

Den åbne arbejdsgruppe omkring Kenneth og kommunalgruppemøderne fortsætter. 
 
Arbejdsmarkedsgruppen, der er udvidet med deltagere fra Glostrup, Hvidovre, Lyngby, Albertslund og 
Gladsaxe, fortsætter ufortrødent. 
 
Arbejdsgruppe om idræt: Maria Grøndahl & Preben Riel. 
Arbejdsgruppe om ”Åbent hus”: Karen Paldrup – Lars Bæk – Lone Henriksen – Kenneth Rasmussen – Per 
Bergmann – Maria Grøndahl. 
Arbejdsgruppe om miljø: Søren Østergaard – Dorte Stærmose – Kenneth Rasmussen – Lone Henriksen. 
Gruppen kontakter Troels Stru Schmidt fra landsledelsen, for at få inspiration til arbejdet. 
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Der er erfaringer med medlemsorganisering til rådighed; ”De bedste til at organisere medlemmer, er 
medlemmerne”! Vi etablerer en arbejdsgruppe.  
 
Der blev spurgt til nedsættelse af valggruppe i.f.m. KV 21. Gruppen bliver etableret i starten af 2021. 
 
 
8. Valg til bestyrelsen og revisor – på valg er:   

 
Formand for 2 år – Søren Østergaard  
Kasserer for 2 år – Lone Henriksen  
Bestyrelsesmedlem for 2 år – Palle Christensen  
Bestyrelsessuppleant for 2 år – Jens Michael Lemvigh  
Valg af revisor for 2 år: - Birgit Linneboe 
 
Maria Grøndahl stillede op til den ledige plads efter Palle Christensen.  
Maria blev enstemmigt valgt. 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer og revisor blev enstemmigt genvalgt. 
 
9. Eventuelt  

Intet. 
 
Søren Østergaard takkede for en god generalforsamling – den gode debat – og de gode input. Et stort 
velkommen til Maria i bestyrelsen, med glæde og forventninger til arbejdet i bestyrelsen og 
arbejdsgrupperne. 
 

 

 

 

 

 

 


