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SF-Rødovre  

Generalforsamling i SF Rødovre 
 

Onsdag d. 4. april 2018 kl. 18.30 på Rødovregård, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre 
  

 
 

  Referat 
 
16 fremmødte. Desværre var der flere, der ikke havde mulighed for at deltage, men vi var heldige at 
have 3 nye ansigter blandt os. Vi startede derfor med en præsentationsrunde. 

 
1. Valg af dirigent og referent  

Lars blev valgt som dirigent. Lone og Dorte som referenter 

 
2. Valg af 2 stemmetællere 
        Jens og Nina 

 
3. Beretninger  

Den organisatoriske.  
Den mundtlige beretning blev fremlagt af formanden, som samtidig bød alle velkommen.  
Det har været et travlt 2017, der i høj grad havde været præget af kommunalvalg. Og tak til alle 
der har deltaget både i bestyrelsesarbejdet og i valgkampen. Dejligt med så megen engagement. 
 

Også i 2018 vil der være nok at tage fat på: Lige om hjørnet venter et Landsmøde. Vi har indsendt 
et forslag om bekæmpelse af social dumping, men fået svar om at det var dækket af en udtalelse 
om SF’s EU-politik. Social dumping er et vigtigt emne at tage fat på, og bl.a. med det in mente har 
Søren, Lars og Per sammen med Karsten Hønge taget initiativ til en arbejdsgruppe om 
Arbejdsmarked og arbejdsmiljø. 
I 2018 skal vi fortsætte vores samarbejde med de lokale fagforeninger. Vi har bl.a. et møde i 
støbeskeen med Jacob Mark og Anders Liltorp, Den lokale formand for Danmarks Lærerforening. 
Desuden skal vi forholde os til det kommende EU- valg. 
 

Stor ros til Kenneth for hans arbejde i kommunalbestyrelsen, han er helt sikkert den rigtige mand 
der. Det er vigtigt vi bruger ressourcer på at bakke Kenneth op i hans arbejde i 
kommunalbestyrelsen. Mange områder er nye for ham, så input er meget velkomment. Desuden 
er det svært at komme efter Svend Erik, som borgmesteren så som en samarbejdspartner mens 
Kenneth er den nye dreng i klassen.  
 

Diskussion 

 

På spørgsmålet om, hvorfor vi ikke havde foreslået gratis psykologhjælp i lighed med mange 
andre kommuner var svaret, at det havde vi forsøgt, men det var skudt kraftigt ned af Britt 
Jensen - vi kommer igen med forslaget.  
 
Den  kommunalpolitiske 
Der var afbud fra Svend Erik, så den mundtlige beretning blev udelukkende fremlagt af Kenneth, 
der tog afsæt i den nuværende periode. Selvom det var skuffende, at der ikke blev valgt 2 SF’ere 
havde vi trods alt fået en pæn fremgang fra 5,5% -  6,6 %, og dette på trods af SD’s fremgang og 
Alternativets mange stemmer, så alt i alt tilfredsstillende.  



  

I kommunalbestyrelsen oplever han, at på mange måder er SD og DF næsten smeltet sammen, 
de har bl.a. egne kaffemøder. 
 

Han var dog fortrøstningsfuld og oplevede SD’erne som lydhøre i Børne- og Skoleudvalget, hvor 
der er et godt samarbejde p.t. med fokus på IT og innovation, læseplaner og de nye 
børneinstitutioner.  
 

SFs forslag om, at lønmidlerne ved en evt. konflikt skal tilfalde områderne får opbakning fra flere 
forældre, men bestemt ikke fra SD, som ikke ønsker begrænsninger i, hvordan de kan bruge 
lønmidlerne. Forslaget skal behandles på næste kommunalbestyrelsesmøde. 
 

Kenneth har taget initiativ til et borgerforslag om ”bedre betingelser for opsætning af 
solcelleanlæg på kommunale bygninger”, det har udover SF støtter også fået støtte fra 
Enhedslisten, Alternativet og SD. Forslaget kan nu ses på borgerforslag.dk, forhåbentlig vil den 
brede opstillerkreds også føre til mange borgerstemmer.  
  

Som svar på årsagen til borgmesterens manglende kontakt på valgaftenen forklarede Kenneth at 
en delforklaring er at SD nu har flertal alene.  
 

Enighed om, at vi skal vise SD at vi er værd at inddrage 
 

Diskussion 

• Rødovre Centrums størrelse, planer om hotel på hjørnet ved Rødovre Parkvej – RC fylder  
meget i kommunen, og har altid let ved at komme igennem med ønsker. Der kommer nyt 
indlæg til Lokalnyt, eneste mulighed for påvirkning er via pressen, da RCs udvikling er 
med i lokalpl2.    

• Problematikken omkring Damhustorvet med div. udskydelser - der skulle være dagbøder 
undervejs. E.N. har indrømmet det har været noget rod. 

• Teknologi og Innovation. Der var blandede holdninger til projektet blandt de fremmødte. 
Til de negative holdninger til projektet var andres svar: Silicon Valley bliver nok ikke til 
noget – selv E.N. har givet udtryk for at det er afhængigt af tilskud fra div. fonde. Vi skal 
understrege hvor håbløst det er mht miljøet og at der er oplagte besøgsmuligheder i 
Danmark. Kenneth havde selv tidligere været skeptisk, men mener nu planerne ser 
fornuftige ud, og gav udtryk for at det er begrænset, hvor megen tid der iflg. planen skal 
bruges på emnet. 

 
         Valggruppens 

Den mundtlige beretning blev fremlagt af Lars. Den skriftlige beretning er meget dækkende, så  
han nøjedes med at give udtryk for at valgkampen i høj grad havde været en fornøjelse at være 
med i.  Det var nyt at vi havde satset så meget på streaming, annoncering i LN og Facebook. 
Desuden understregede han at kommunalvalget nok er den valgkamp der er sjovest at være 
med i, men naturligvis skal vi også være aktive i EU- og Folketingsvalget.  
Sluttede med at understrege hvor vigtigt det er at der er mange der deltager aktivt især i 
kommunalvalget. Det havde heldigvis også været tilfældet. 
 

Diskussion 
Ros for valgvideo og valgkrus 
Ønske om ensretning af layout på valgpjecer 
Kenneth fremhævede, at SF centralt havde understreget betydningen af at satse på 
spidskandidaten 
 

4. Regnskab 2017  
Vi er endt med et positiv resultat set i forhold til budget 2017. Dels har vi haft flere indtægter/ 
partiskat på næsten 8.000 og dels har vi brugt 21.000 mindre – især på kommunalvalget. Det 
skyldes at både Kenneth og Søren har fået tilskud til deres valgkamp. Vi har sat alle sejl til i 
valgkampen med annoncering, valgkrus og roll ups. 

                      

 Budget 2018 
Valget vindes ikke på valgdagen, men i tiden mellem valgene, vi har derfor valgt allerede nu at 
afsætte 15.000 til næste kommunalvalg. Kan bruges til annoncering mm 
 
Både regnskab og budget blev efterfølgende vedtaget 



  

   
5.    Indkomne forslag  

Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer: 
 

§ 10 oprindelig tekst: Ekstraordinær generalforsamling, med angivelse af dagsorden, kan 
indkaldes med 8 dages varsel af bestyrelsen, og skal indkaldes når 1/3 af medlemmerne skriftligt 
begærer herom. 
Forslag til ny tekst: Ekstraordinær generalforsamling, med angivelse af dagsorden, kan indkaldes 
med 8 dages varsel af bestyrelsen, og skal indkaldes når 1/5 af medlemmerne skriftligt begærer 
herom. 
 Argumentation: Det er næsten umuligt at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis det 
kræver 1/3 af medlemmerne 
 
 

• § 11 stk. 5 oprindelig tekst: Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand 
og kasserer i forening. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort 
og netbank til foreningens bankkonto hver for sig. 
Forslag til ny tekst: Kassereren varetager den daglige drift af foreningens midler, og disponerer 
dermed over netbanken. Formanden, fungerer som kontrolinstans, og har adgang til at følge 
med i foreningens netbank  
Argumentation: Det er forholdsvis små beløb det drejer sig om. I det lys er det for tung en 
procedure, hvis det kræver underskrift af både kasserer og formand. Med dette forslag kan og 
skal formanden løbende kontrollere regnskabet. 
 

Begge forslag blev vedtaget 
 

 
5. Fastlæggelse af hovedlinjer for det kommende års arbejde, herunder 

 

            Generalforsamlingens ønsker om temaaftener   
        

- Unge og psykiatri, med bl.a. Tine Torp 
- Skolepolitik, med bl.a. Jakob Mark og Anders Liltorp 
- Arbejdsmarked og arbejdsmiljø, med bl.a. Karsten Hønge 
- EU – valget 
-  

                        Temaftenerne er afhængige af at andre end bestyrelsen er med til at tilrettelægge. Det kan 
 både være åbne og interne møder, evt sammen med andre aktører. Vi skal annoncere 
 møderne afholdes 
 

              Generalforsamlingens ønsker om andre tiltag   
 

- Vigtigt at støtte op om kommunalpolitisk gruppe 
- Samarbejde med lokale fagforeninger 
- Det kommunale Budget: Vi skal være offensive 
- Miljøpolitik 
- Læserbrev vedr. Rødovre Centrum – Karen og Lone 

  

 
7. Valg til bestyrelsen og revision – på valg er:  

Formand for 2 år - Søren Østergaard blev genvalgt 
Kasserer for 2 år - Lone Henriksen blev genvalgt 
Bestyrelsesmedlem for 2 år – Lars Bæk blev genvalgt 
Bestyrelsesmedlem for 2 år - Dorte Stærmose ønskede ikke genvalg – Palle Christensen blev valgt  
Bestyrelsessuppleant for 2 år - Jens Michael Lemvigh Hansen blev genvalgt 
Valg af revisor for 2 år: - Birgit Linneboe blev genvalgt 
 

I forbindelse med at Dorte Stærmose overraskede os ved ikke at genopstille, blev hun af vores 
formand, Søren Østergaard, takket mange gange for sin store indsats gennem mange år 



  

 
8. Nedsættelse af arbejdsgrupper 

 Kommunalgruppen: fokus er Kenneths rolle som vores kommunalbestyrelsesmedlem møderne 
afholdes mandagen inden gruppemøderne. Mødested kl 17:55 ved indgangen til rådhuset. 
Dagsordenerne ses fredagen inden på Rødovre Kommunes hjemmeside.  
 

 Arbejdsgruppe til at udarbejde oplæg om opstillingsprocedure til Kommunal– Regions – 
Folketings- & Europaparlamentsvalg: Svend Erik Pedersen, Kenneth Rasmussen, Søren 
Østergaard, Ina Strøjer-Schmidt 
 

 Arbejdsmarked og arbejdsmiljø: gruppen er nedsat omkring Karsten Hønge med deltagelse af 
Søren Østergaard, Lars Bæk og Per Bergmann.  Gruppen blev udvidet med Palle Christensen og 
Nina Jensen 
 

Medlemspleje: Ingelise Geller, Lone Henriksen, Søren Østergaard 
 

60+: Lene Petersen, Ingelise Geller , ….. 
 

Psykiatri: Ingelise Geller, Karen Paldrup 
 

Miljøpolitik: 
 
Deltagere til de sidste 4 grupper søges. Nødvendigt hvis de skal være funktionsdygtige 
  

 

9. Valg af lokal folketingskandidat for SF Rødovre 
Ina Strøjer- Schmidt fremlagde sit valggrundlag, og argumenterede for sine fokuspkt.,som bl.a. er 
Socialt udsatte, færre sager pr sagsbehandler, varme hænder i børne- og ældreinstituioner… 

      Som den eneste fremmødte kandidat, blev hun dermed Rødovres folketingskandidat   
 

10. Eventuelt 
Der var ingen påtrængende emner, og da tiden var fremskreden var der en hurtig oprydning efter 
en vellykket generalforsamling 

 
 
 
 
 
 


