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Referat af Generalforsamling i SF Rødovre 

 

Tirsdag d. 18. maj 2021 kl. 18.30 på Rødovregård 

  

 
 
1. Valg af dirigent og referent  
Lars Bæk blev valgt som dirigent. Lone Henriksen & Per Bergmann som referenter. 
   
2. Valg af 2 stemmetællere  
Troels Stru Schmidt og Sadek Al- Amood blev valgt. 
 
3. Beretninger  
Organisatorisk:  
Beretningen var udsendt, så Søren Østergård fokuserede på den tid vi er i lige nu. Coronagrebet bliver 
nu løsnet, men det har været et svært år for alle. At sidde bag hver sin skærm og debattere, er ikke 
optimalt. Men vi er en tilfreds bestyrelse. Vi har haft et godt aktivitetsniveau. Vi har fået ny 
folketingskandidat i Troels Stru Schmidt, da vores samarbejde med Ina i lang tid ikke fungerede og Ina 
valgte at stoppe. Vi lykkedes i fællesskab at holde den konflikt på et fornuftigt niveau, men den løb fra 
os i KOS. ( København og Omegns Storkreds). Vi tror på Troels med hans menneskesyn og engagement. 
Vi har kun glæde af samarbejdet. 
 
Vi har også fået en kandidat til Regionsrådsvalget; Sadek Al-Amood, der som garvet SFU’er kontaktede 
os for at høre om vi var interesserede i at hjælpe med valgkampen. Regionsvalg har vi aldrig prøvet før, 
men glæder os til at komme rigtig i gang med aktiviteter. Vi ser mange platforme, hvor det kommunale 
og regionale kan spille sammen i en valgkamp. I urafstemningen blev Sadek valgt ind på en tredjeplads, 
men er sidenhen, på grund af frafald, rykket op som nummer to på listen – det gør det ikke mindre 
spændende. 
 
Kenneth Rasmussen og Maria Grøndahl har lagt en stor indsats i at finde kandidater til KV 21. Det gav 
bonus i form af Martin Rosenkrantz og Henrik Havn og I skal have tak fordi I vil tage en tørn for SF 
Rødovre. 
Også en stor tak til Kenneth Rasmussen for hans rigtig gode indsats i kommunalbestyrelsen – også tak til 
kommunalgruppen, der trofast giver Kenneth sparring og indsigt i en bred vifte af områder. 
 
Vi ser frem til alle valg, da det betyder meget hvilke mennesker vi har siddende i kommunal- / 
regionalbestyrelser og på Christiansborg.  
 
 
Kommunalpolitisk:  
Beretningen var ligeledes udsendt, så Kenneth gav en kort opdatering for at få en god dialog bagefter. 
Kenneth indledte med at konstatere hvor dejligt det er endelig at kunne mødes! Der var stor tak til 
kommunalgruppen, da den giver en uvurderlig hjælp og indsigt i områder, hvor Kenneth ikke står stærkt.  
Der er en ny stil med Britt Jensen ved roret – hun vil drøftelserne og samarbejdet. Men det er stadig 
yderst vigtigt at vi bryder det flertal A sidder på.  
Året har budt på aflyste møder og digitale møder, med alt det besvær vi alle har oplevet. 
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Vi har fået mange nye medborgere, men på grund af dårlig planlægning, har vi problemer med at dække 
borgernes behov. Det gælder først og fremmest børneinstitutioner og skoler. 
At Henrik og Martin stiller op til KV 21 giver stor glæde. Det bliver et godt samarbejde, da vi dækker 
meget bredt i forhold til arbejdet. 
 
Kommentarer: 
Det er så fedt at se SF i Lokalnyt, næsten hver uge og at det ikke kun er kandidaterne der skriver indlæg. 
Vi er også synlige i gadebilledet med vores pavillon. 
 

Kontrol af klausulerne, der skal modvirke social dumping, er nu helt på plads. Rødovre, Hvidovre og 
Albertslund er nu under Københavns kommunes kontrolteam – vi har fået lige hvad vi ønskede! 
 

En ny skole – men hvor?  
Det er et stort problem. Dels er det meget dyrt at bygge en skole, men det største problem er at finde 
plads. At overtage Skovmoseskolen (tidligere Espelunden skole) er ikke en mulighed, da eleverne er 
meget svage og der er ingen der ønsker at flytte dem. 
 

Som FV kandidat er der stor glæde i samarbejdet med Kenneth. Der er masser af initiativer i Kenneth og 
det er herligt at lave fælles indlæg til RLN. De faglige lyttemøder SF Rødovre har etableret, er enormt 
givende. Indtil videre har vi haft møder med SOSU, psykiatrifonden, talt om trivsel og andre behov. 
 

Vi vil i den nærmeste fremtid sætte fokus på ulovlig beboelse på byggepladser i Rødovre. Det var en stor 
sejr at få forhandlet kontrollen på plads. 
 

Hvordan går det med solceller på kommunale bygninger? 
Problemet er lovgivningen, der hidtil har krævet oprettelse af et selskab med bestyrelse, vedtægter m.v. 
for hver bygning. Der er løsnet lidt op i loven, så det ikke er et krav ved nybyggerier. Der er stadig 
opmærksomhed på at løse problemet 
 

Er det ikke et oplagt emne i valgkampen?  
Enig, men af taktiske grunde holder vi lidt igen, da der ellers kan være risiko for at vi taber den 
dagsorden til andre partier. 
 

Stor ros til Kenneth for at løfte opgaven ene mand i KB – det er en kæmpe opgave! Det bliver 
spændende om vi får to eller tre pladser til efteråret. 
Den hovedløse vækst der har været og stadig er i Rødovre er et problem. Vi er Danmarks tredje tættest 
bebyggede kommune. Det er glas og beton, uden visioner for kultur, miljø og institutioner til børn, unge 
og gamle.  
 

Hvad indebærer den snak der er om læringsfællesskaber? 
Det er en centralisering af de specialklasser vi havde før, eksempelvis for ordblinde – de 4 spor er nu 
samlet på Hendriksholm og Tinderhøj skoler.  
Det er en grim spareøvelse. Den er dårligt etableret og der er dårlige fysiske rammer. En forudsætning 
var, at personalet skulle bibeholdes, men hvor vi før havde 4 velfungerende Teams betyder de dårlige 
vilkår personaleflugt. Ligeledes er der vældig fraflytning af børn til privatskoler. Vi presser på for 
markante forbedringer bl.a. sammensætningen af børnegrupperne, da de er for store og for blandede. 
Vi har 140 børn, hvilket kræver stor plads og mange små grupper  
 

Dertil kan lægges, at der er et mindre beløb afsat til det enkelte barn i.f.t. sammenlignelige kommuner. 
Desuden er de fleste kommuner er gået væk fra læringsfællesskaber. Dette og andre erfaringer er 
fremført uden succes. Vi har mange gode tilbud i Rødovre, men dette er en forringelse. 
 

Der er mange SF’ere blandt de unge på Vestegnen – de er bare ikke selv klar over det! Men Kenneth er en 
rigtig vestegnsmand og vi sparker noget aktivitet i gang inden regionsvalget, så de bliver klar over hvilket 
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parti der er det rette for dem. Sadek vil være ”den unge stemme” i regionsvalget, med fokus på ulighed, 
trivsel og trafik. 
 
Med disse spørgsmål og kommentarer blev begge beretninger enstemmigt vedtaget. 
 
4. Regnskab 2019  
Lone Henriksen gennemgik regnskab og budget. 
Det blev foreslået at give mandat til bestyrelsen til at forøge beløbet der er afsat til valgkamp, hvis der 
også udskrives Folketingsvalg. 
 

Regnskab, budget og forslag om mandat til bestyrelsen blev enstemmigt vedtaget.  
   
5. Indkomne forslag  
Der var ikke indkommet forslag. 

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

a) Kommunalvalg – Fokuspunkter, Valgforbund 
b) Regionsvalg 
c) Generalforsamlingens ønsker om temaaftener  
d) Generalforsamlingens ønsker om andre tiltag  

 
a) 
Forslag til fokuspunkter i den kommunale valgkamp:  
Børn – ældre – miljø – arbejdsmarkedet – ladestandere – kultur – trivsel – danseplads i nybyggerier – 
udstillinger i byrummet – samarbejde mellem kommune og regioner ved udskrivning fra hospital – 
idrætsfaciliteter til nye tilflyttere – ventetid på operationer for ældre = udgifter til plejepladser m.v. – 
samarbejde mellem kommune / region om psykiatri ved 18 års grænsen. 
Der blev foreslået en valgsang som i 2017. Jonna Glifberg er klar, men det fordrer input og hjælp! 
 
Valgforbund 
I 2017 var vi i valgforbund med Enhedslisten og Alternativet. Vi er åbne for valgforbund med Ø, dog er 
det en præmis, at der er samklang i vores holdninger. 
Det blev foreslået at vi går i valgforbund med Ø hvilket blev enstemmigt vedtaget. 
 
b) 
Sadek vil være ”den unge stemme” i regionsvalget, med fokus på ulighed, trivsel og trafik. Har også 
fokus på at møde de unge bl.a. på gymnasiet i den kommende uge. Et væsentlig område er også 
psykiatri som pt er underprioriteret i forhold til fysiske skader 
 
c) 
Niels Lund redegjorde for nyetableringen af vores eget oplysningsforbund (SFOF). Det er ikke tænkt som 
en konkurrent til de etablerede (AOF / FOF) men har som vision at skabe enkeltstående arrangementer 
– gerne med lokalt befæstede temaer. At rykke tættere på mere kulturelle emner, er ønsket. 
SFOF ser gerne at der etableres ”lokalafdelinger” på tværs af kommunegrænser. Måske er det noget for 
Rødovre at invitere Herlev til? Vi er jo fælles opstillingskreds.  
Niels vil gerne gå forrest, hvis der er 3 – 4 personer der gerne vil deltage i etableringen af dette.  
Karen Paldrup, Lone Henriksen og Birgit Linneboe meldte sig straks under fanerne. Troels S. Schmidt 
deltager som suppleant / støtte. 
 
d) 
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Ingen kommentarer. 
 
 
 
7. Nedsættelse af arbejdsgrupper 
 
Kommunalgruppen 
Er meget velbesøgt til Kenneths store tilfredshed (han har skaffet et større lokale!) Det er også en støt 
stigende kreds der modtager invitationer. Er du interesseret i at deltage, så send en mail til: 
krasmuss71@gmail.com  
 
Arbejdsmarked og arbejdsmiljø 
Der arbejdes på et møde med Byggefagene om beboelse på byggepladser i Rødovre. 
Forslag til gruppen: Se på det lokale beskæftigelsesråd – det ”grå guld” rammes stadig hårdt af ledighed. 
Gruppen består af: Søren Østergård – Lars Bæk – Nina Jensen – Maria Grøndahl – Martin Rosenkrantz - 
Per Bergmann m.fl. 
 
Idræt 
Der var nyt fra Idrætsudvalget: Kommunen har ansat en foreningskoordinator. Der er ønske om et fælles 
styrketræningsrum. Ønske om prioritering af idrætten på det kommende budgetseminar. Den 5. 
oktober afholdes det traditionelle politiker / ”valgtale” møde. 
Gruppen består af: Maria Grøndahl, Preben Riel og  Martin Rosenkrantz 
 
Åbent hus 
Har lagt en aktivitetsplan for året, der vil blive bemandet på det næstkommende møde i valggruppen. 
Annoncering om aktiviteter vil blive prioriteret fremover.  
Gruppen består af: Karen Paldrup – Lars Bæk – Per Bergmann. 
 
Klima og miljø 
Har udformet et manifest for SF Rødovre, men er ikke kommet videre. Det har været svært at mødes, 
men da det bliver top-emne i valgkampen, vil der ske noget nu. 
Gruppen består af: Søren Østergård – Dorte Stærmose – Lone Henriksen m.fl. 
 
Psykiatri 
Har haft fokus på børn og unges trivsel. Lavet lyttemøde med Headspace og Psykiatrifonden og vil 
kontakte Beskæftigelsescentret for et lignende. Hvilke tilbud har vi til voksne der ikke trives? 
Beskæftigelsestilbud til de sårbare?  
Gruppen består af: Karen Paldrup – Martin Rosenkrantz – Lis Jakobsen – Margrethe G. Hansen – Maria 
Grøndahl. 
 
Medlemskontakt 
Gruppen er smuldret p.g.a. sygdom og fraflytning. Vi styrker gruppen efter efterårets valg. Ideer 
modtages gerne! 
Vi skal have mulighed for indmeldelser med ud i byen. Lone & Maria sætter en let procedurebeskrivelse 
sammen. 
 
 
 
 
8. Valg til bestyrelsen og revisor – på valg er:   

mailto:krasmuss71@gmail.com
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Næstformand for 2 år – Per Bergmann – enstemmigt genvalgt 
Bestyrelsesmedlem for 1 år – Lars Bæk - enstemmigt genvalgt 
Bestyrelsesmedlem for 2 år – Karen Paldrup - enstemmigt genvalgt 
Bestyrelsesmedlem for 2 år – Lene Petersen. Genopstillede ikke 
Nyt bestyrelsesmedlem for 2 år – Margrethe Gerberg Hansen - valgt enstemmigt 
Bestyrelsessuppleant for 2 år – Christel Grum Jensen - enstemmigt genvalgt 
Valg af revisor for 2 år – Gurli Gjettermann - enstemmigt genvalgt 
Valg af revisorsuppleant for 2 år Torben Petersen - enstemmigt genvalgt 

 

9. Valg af delegerede til Landsmøde 2021  
Søren Østergård – Kenneth Rasmussen – Martin Rosenkrantz.  
Suppleant: Henrik Havn 2. Suppleant: Maria Grøndahl 
 
10. Eventuelt 

Der var ros til formand og bestyrelse for energi, initiativ, støtte og en rigtig god stemning       
Formanden takkede de mange for deres fremmøde og den gode debat. 
 

 

 


