
 
 

Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag 
den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A 
(på hjørnet). 
 
 
 
 
 
Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, 
 
 
 
Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling i partiforeningen.  
 
Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.  
 
Bestyrelsen har ingen forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen. Vi gør opmærksom på, at de 
gældende vedtægter kan findes på SF Brønshøjs nye hjemmeside,   
http://sf.dk/partiforeninger/hovedstaden/sf-broenshoej 
 
Hvis du har forslag, som du ønsker, at generalforsamlingen skal behandle, skal forslag/ene være bestyrelsen 
i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen, altså den 2. marts 2015. Du kan sende dine forslag til Hans 
S. Christensen, hansschristensen@gmail.com , Boeslundevej 6A, 2700 Brønshøj. Bestyrelsen sørger så for at 
videreformidle eventuelle forslag til medlemmerne inden generalforsamlingen. 
  
 Vi vælger på et medlemsmøde den 23. februar 2015 3 delegerede til SF-Københavns årsmøde samt 1 
delegeret til repræsentantskabet i SF Region Hovedstaden.   
 
 Vi glæder os til at se jer alle sammen til generalforsamlingen! 
  
  
 
 
Mange hilsener, bestyrelsen 
 
 
 

 



Bestyrelsens forslag til dagsorden 
 
Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og er følgelig:  
 
1) Valg af dirigent og referent samt godkendelse af dagsorden 
 
2) Beretning fra bestyrelsen og repræsentanter i interne og offentlige forsamlinger efterfulgt af diskussion 
herunder: 

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

 
3) Regnskab samt godkendelse heraf (revideret regnskab forelægges på generalforsamlingen) 
 
4) Indkomne forslag 
 
5) Aktivitetsplan og budget (forslag til budget omdeles på mødet) samt diskussion heraf 
 
6) Valg 
Ifølge partiforeningens vedtægter skal der i ulige år vælges 
 
Kasserer (Bo genopstiller) 
2 bestyrelsesmedlemmer (Joan genopstiller, Mikkel genopstiller ikke, men Allan stiller op) 
2 suppleanter (Allan genopstiller, se ovenfor under bestyrelsesmedlemmer) 
2 revisorer 
1 revisorsuppleant 
 
Vi skal endvidere vælge 

- 1 københavnsbestyrelsesmedlem (Joan Iversen genopstiller) 
- 3 landsmødedelegerede  til landsmøde den 18. og 19. april i København 
 

 
7) Eventuelt 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Ad pkt 2.) Beretninger 
 
A) Bestyrelsens beretning 
 
Generelt 
 
I februar sidste år blev Pia Olsen Dyhr valgt som formand for SF. På det efterfølgende ekstraordinære 
landsmøde den 1. og 2. marts i Kolding valgte man en landsledelse, som bakkede formanden op, og som var 
stærkt indstillet på, at få SF op at stå efter det kaotiske forløb med udtrædelse af regering og tab af en 
række folketingsmedlemmer. Det seje træk ser ud til at være lykkedes. SF er gået frem i 
meningsmålingerne, og der har været ro og godt samarbejde i partiet under Pia Olsens Dyhrs ledelse. Det 
er lykkedes Pia at få placeret SF som støtteparti til regeringen, men også som et parti med markante 
holdninger i dagpengespørgsmålet, den grønne politik, børnepolitik, ældrepolitik m.m. så det klart fremgår, 
at SF er Danmarks røde og grønne parti.  
 
Derfor var det også lykkeligt for SF, at vi fik et fantastisk valg til Europarlamentet i maj, hvor Margrethe 
Auken blev genvalgt og hvor vi var blot 1 % fra at have fået to mandater. Vi førte også valgkamp herude i 
Brønshøj og fik sat vore talende plakater op på lygtepælene og delte foldere ud på gaden og i postkasserne. 
Mange af os, der var valgstyrere og tilforordnede kunne på valgaftenen konstatere, at SF lå højt (på nogle 
skoler højst) ved stemmeoptællingen. Valgresultatet har givet os ny gejst, som vi skal udnytte til det 
kommende folketingsvalg. 
 
Den kommende tid vil være præget af det kommende folketingsvalg. Vi har plakaterne klar til opsætning og 
vi vil arbejde hårdt på at skaffe vores spidskandidat, Pia Olsen Dyhr, og SF et godt valg. Derfor er det vigtigt 
at alle bakker op om valget og giver sit bidrag (stort eller småt) til at vi får succes.  
 
 Kontaktrådsmøderne 
Vi deltager i de løbende kontaktrådsmøder som afholdes 2-4 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.  
 
Opstilling af folketingskandidater – Pia Olsen Dyhr spidskandidat i Brønshøjkredsen 
I sommeren sidste år afholdt vi afstemning om folketingskandidaterne i Københavns Storkreds. Pia Olsen 
Dyhr fik flest stemmer og har bl.a. valgt at stille op som spidskandidat i Brønshøjkredsen (samt 3 øvrige 
københavnske kredse). 
  
Aktiviteter i øvrigt i partiforeningen  
Vi deltager naturligvis i en række permanente aktiviteter såsom Brønshøj lokaludvalg, 
Københavnerbestyrelsen samt kontaktsrådsmøderne. 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. Endelig er partiforeningsformanden fast deltager i kontaktsrådsmøderne. 
 
Siden sidste generalforsamling har vi afholdt 5 bestyrelsesmøder. 
 
Ud over disse almindelige aktiviteter har der været afholdt en række medlemsmøder (og fester): 
 
 



Mandag den 28. april holdt vi opstartsmøde vedr. Europaparlamentsvalget med spidskandidat Christine 
Sidenius, hvor vi bl.a. fastlagde de nærmere aktiviteter  i forbindelse med Europaparlamentsvalget den 25. 
maj 2014. Og efterfølgende indvilgede mange af jer i at blive tilforordnede til valget. Det er af stor 
betydning af vi kan stille mange tilforordnede. Dels for at markere SF, dels for partiforeningens økonomi, da 
de tilforordnede yder et godt tilskud gennem partiskatten.    
Lørdag den 23. august holdt vi sommerfest hos Birta og Hans. 
Mandag den 29. september holdt vi møde med folketingsmedlem Steen Gade om den politiske situation og 
vi fik på mødet også en god diskussion om situationen i Syrien og Irak, da vort medlem her i Brønshøj, 
Yilmaz Yildiz er ekspert i disse forhold. 
Julefrokosten den 17. januar måtte desværre aflyses på grund af sygdom og mange akutte afbud. Det var 
ærgerligt, da Pia Olsen Dyhr havde lovet at komme og give os en status på SF´s politik lige nu. 
Mandag den 23. februar afholder vi medlemmøde med vor politiske leder i København, sundheds- og 
omsorgsborgmester Ninna Thomsen om vor kommunalpolitiske indsats i København, og vi vælger 
delegerede til årsmødet i SF København og repræsentantskabet i SF Region Hovedstaden. 
 
Medlemmer – rundringning til medlemmer 
 Partiforeningen havde ved sidste generalforsamling i 2014 i alt 107 medlemmer. Vi er nu pr. 1. februar 
2015 91 medlemmer, og vi må derfor konstatere, at vi fortsat ser et nedadgående medlemstal.  
Forhåbentlig kan vi bruge folketingsvalget til at kapre nye medlemmer til SF. 
Bestyrelsen satte kort før jul en rundringning til medlemmerne i gang. Vi ringede kun til de medlemmer 
som vi ikke kendte gennem aktiviteter herude i den senere tid. Det var en positiv oplevelse at tale med en 
række medlemmer, som kunne fortælle os, om de ville deltage i kommende aktiviteter eller blot være 
medlem af SF og således støtte moralsk og økonomisk. Vi har derfor fået et bedre overblik over 
partiforeningens medlemmer. Der var desværre enkelte medlemmer, som vi ikke kunne få kontakt til, men 
vi prøver igen. 
 
SF Brønshøj har fået en ny hjemmeside 
SF Brønshøj har som led i moderniseringen centralt i SF fået en ny hjemmeside. Vi vil bruge 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 
 
  
 

B) Beretning fra lokaludvalg (afgives på generalforsamlingen af Hans S. 
Christensen, politisk udpeget medlem af lokaludvalget) 
 
 
C) Beretning fra SF København (afgives på generalforsamlingen af Joan 
Iversen, medlem af SF Københavnsbestyrelsen for SF Brønshøj) 
 

 
 
 



Ad pkt. 4) Indkomne forslag 
 
Der er ingen forslag fra bestyrelsen 

 
 
 
Ad pkt. 5) Aktivitetsplan og budget 
 
Lørdag den 7. marts 2015 
Årsmøde i SF København 
 
Mandag den 16. marts 2015 
SF Brønshøjs generalforsamling 
 
Torsdag den 19. marts 2015 
SF Region Hovedstadens repræsentantskabsmøde 
 
Lørdag den 18. og søndag den 19. april 2015 
SF´s landsmøde 
 
Mandag den 18. maj 2015 
Åbent bestyrelsesmøde  
 
Marts – september 2015: Folketingsvalg 
Vi kører nu kampagner op til Folketingsvalget. Når valget er udskrevet skal vi have opsat plakater, uddelt 
foldere, lavet annonce til Brønshøj Husum avisen m.v. Der skaffes tilforordnede til valget.  
 
Maj/juni 2015 
Medlemsmøde om en aktuel politisk sag 
 
Mandag den 10. august 2015 
Åbent bestyrelsesmøde 
 
Lørdag den 22. august 2015 
Sommerfest og temamedlemsmøde  
 
Efteråret 2015 (september - november 2013) 
Medlemsmøde om aktuel politisk sag 
 
Mandag den 21. september 2015 
Åbent bestyrelsesmøde 
 
Mandag den 26. oktober 2015 
Åbent bestyrelsesmøde 
 
Mandag den 14. december 2015 
Åbent bestyrelsesmøde 



 
Lørdag den 23. januar 2016 
Julefrokost og temamedlemsmøde 
 
Mandag den 15. februar 2016 
Åbent bestyrelsesmøde 
 
Februar/marts 2016 
Medlemsmøde om en aktuel politisk sag. 
 
Mandag den 14. marts 2016 
Generalforsamling i SF Brønshøj 
 
 

Budgettet bliver uddelt på generalforsamlingen 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BESTYRELSEN for SF Brønshøj-Husum (efter generalforsamlingen, 17. marts 2014) 
 
 
 

Hans S. Christensen ( formand) 
Boeslundevej 6A, 2700 Brønshøj 
Tlf. 38710721 
Mobil 42945065 
e-mail hansschristensen@gmail.com 
 
Bo Öhrström (kasserer) 
Dyssevænget 74, 2700 Brønshøj 
Mobil: 40469984 
e-mail  bo.oehrstroem@gmail.com 
 
Mikkel Houman 
Vesterløkken 17 B, 2700 Brønshøj 
Tlf. 38606644 
Mobil: 21249644 
e-mail mh@it.dk 
 
Joan Iversen 
Islevhusvej 10, 2.tv, 2700 Brønshøj 
Tlf. 75594711 
Mobil: 40647574 
e-mail joan@eww.dk 
 
Martin Clement Kristensen  
Kagsløkke 15 
Tlf. 26216204 
e-mail  mcpedersen@gmail.com 
 
Allan Dreyer Hansen (suppleant) 
Stenløsevej 75, 2700, Brønshøj 
Tlf. 44840732 
e-mail   adh@ruc.dk 
 
Sabah Qarasnane (suppleant) 
Grostedet 3, 2700 Brønshøj 
Mobil: 52392205 
e-mail SABAHTingbjerg@hotmail.dom 
 


