
 

 

     
 

 

 

Referat af generalforsamling i SF Brønshøj/Husum torsdag den 17. marts 2014 
 

1) Valg af dirigent og referent samt godkendelse af dagsorden 

 

Sanne Foss blev valgt som dirigent. Hans S. Christensen blev valgt som referent. Dagsordenen blev 

godkendt, idet der kom 2 yderligere ting på under forslag (opstillingsprocedure for folketingskandidater i 

København samt Europaparlamentsvalget). 

 

 

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 og 

gav en kort redegørelse for de indtryk han havde fra det ekstraordinære landsmøde den 1. og 2. marts i 

Kolding. Han gav udtryk for, at Pia Olsen Dyhr havde fået en meget stor opbakning og at hun holdt en 
glimrende tale hvor hun lagde sig på en rød linie bl.a. i spørgsmålet om optjeningsret for dagpenge. Hun 

sagde, at SF skulle arbejde for at dagpengeretten skulle optjenes efter et halvt år og ikke et år som nu. Og 

der skulle være sikkerhed for, at man også kunne få udbetalt dagpenge (80 pct) også det tredje år. Hun 

havde skarpt kritiseret de folketingsmedlemmer, som var skyld i, at vi måtte forlade regeringen. Den 

nyvalgte landsledelse afspejlede en opbakning til Pia Olsen Dyhr. Joan Iversen og Martin Kristensen, som 

også var landsmødedelegerede gav udtryk for, at landsmødet var mindre dramatisk end man havde kunnet 

frygte. Så forhåbentlig kan vi se fremad nu, og få SF op at stå på ny. 

 

Mikkel Houman berettede fra lokaludvalget. Han sagde bl.a. at lokaludvalget havde gjort et godt stykke 

arbejde i det seneste år og nævnte bl.a. bydelsplanen for Brønshøj, Husum og Tingbjerg med de mange 
gode projekter. Mikkel har nu trukket sig fra lokaludvalget på grund af sit arbejde, og Hans S. Christensen 

har overtaget posten. Der skal være formandsvalg til lokaludvalget den 20. marts og vi prøver om vi kan 

sætte os på posten. 

 

Joan Iversen berettede fra SF-København. Hun bemærkede, at der endnu ikke var kommet rigtigt gang i 

udvalget efter kommunalvalget. Hun nævnte endvidere, at en skrivelse fra flere partiforeninger samt fra 



København til landsledelsen om Dongsagen, havde haft en meget utilfredsstillende gang gennem 

københavnsbestyrelsen og at dette ikke måtte ske igen. Bl.a. havde vor politiske leder i København, Nina 

Thomsen overhovedet ikke været inddraget i sagen.  
 

Forsamlingen drøftede kort den politiske situation generelt for SF. Det er vigtigt, at vi får valgt Margrethe 

Auken til Europaparlamentsvalget den 25. maj i år.  

 

Omkring lokaludvalgets arbejde fremhævede mange vigtigheden af lokaludvalgets arbejde. Man noterede 

sig, at lokaludvalget fungerer godt og det er vigtigt at vi bakker op om lokaludvalget. Nogle nævnte, at der 

bør arbejdes for at der er en borgerservice her i Brønshøj. Endvidere bør digitaliseringen af samfundet 

tilrettelægges så ældre også kan følge med. Der skal være mulighed også for dem, der ikke kan finde ud af 

IT.  

 
Beretningerne blev herefter godkendt. 

 

 

 

3) Regnskab samt godkendelse heraf 

 

Da kassereren Bo Öhrström var forhindret fremlagde Hans S. Christensen det reviderede regnskab (som 

svarer til det regnskab som tidligere er udsendt til alle medlemmer inden generalforsamlingen). 

 

Kassereren har nu fulgt opfordringen fra sidste års generalforsamling og opstillet regnskabet ud fra 
traditionelle principper (driftsregnskab – balance). 

 

Driftsregnskabet viser et underskud på ca. 10.000 kr i år. Egenkapitalen inden henlæggelser udgør omkring 

45.000 kr. Så det samlede regnskab ser fortsat fornuftigt ud.  

 

Herefter blev regnskabet godkendt. 

 

 

4) Indkomne forslag 

 

Der forelå ingen forslag bortset fra, at SF København havde bedt partiforeningen om at tage stilling til 

opstillingsproceduren for folketingskandidater i København samt at der forelå mulighed for at bestille 

materiale til Europaparlamentsvalget fra partikontoret. 

 

Opstillingsprocedure for folketingskandidater i København  

Der er 4 muligheder for opstilling af folketingskandidater i København: 1. Sideordnet fællesopstilling med 

normering, 2. Fællesopstilling med partiliste, 3. Enkeltkredsopstilling med partiliste, samt 4. 

Enkeltkredsopstilling med normering. 

 
Man drøftede herefter opstillingsprocedurer. Under drøftelserne gav mange udtryk for at de foretrak 

partiliste (nr. 2) men mange ønskede også sideordnet fællesopstilling med normering (nr. 1). Dirigenten 

konkluderede efter drøftelsen, at et flertal foretrak sideordnet fællesopstilling med normering, hvilket 

bliver SF Brønshøjs anbefaling. Joan Iversen, som er medlem af københavnerbestyrelsen for SF Brønshøj 

deltager i det efterfølgende fællesmøde på SF Københavns årsmøde, som stemmebærer for SF Brønshøj. 

 

 

Valgmateriale m.v. til Europaparlamentsvalget 



 

Partikontoret på Christiansborg har udsendt mail til partiforeningerne om valgmateriale.  

Flyers er gratis men vi har mulighed for at købe plastikplakater for 15 kr. stk. så vi slipper for at klistre 
plakater på masonitplader. Det blev besluttet at bestille 50 plastplakater og 2000 flyers (med Margrethe 

Auken). Endvidere blev det besluttet at indsætte en annonce i Brønshøj Husum avisen op til valget. 

 

Der vil blive afholdt møde den 28. april,  hvor vi, dels har fået tilsagn fra Christine Sidenius (som er en af de 

4 spidskandidater for SF) om at indlede, dels skal organisere valgkampen (opsætning af plakater, uddeling 

af flyers m.v.). Vi håber mange vil møde op den 28. april kl. 19.00 , Frederikssundsvej 118A. 

Endelig aftalte vi, at Hans kontakter Margrethe Auken for at høre, om hun vil komme herud og uddele 

flyers på gaden. 

 

 
5) Aktivitetsplan og budget (forslag til budget omdeles på mødet) samt diskussion heraf 

 

Bestyrelsen havde udsendt et forslag til aktivitetsplan samt budget. 

 

Forsamlingen godkendte aktivitetsplanen og budgettet (som således allerede er udsendt til samtlige 

medlemmer).  

 

 

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 region Hovedstadens årsmøde den 27. maj 

 
 

 

Følgende blev valgt: 

• Formand: Hans S. Christensen blev genvalgt for 2 år.  

• Bestyrelsesmedlem: Martin Kristensen, genvalgt for 2 år 

• 2 suppleanter: Sabah Qarasnane og Allan Dreyer Hansen. Begge valgt for 1 år.  

 

• Revisor: Hans Meldgaard valgt for 1 år 

• Revisorsuppleant: Tom Alberg valgt for 1 år 

• Københavnsbestyrelsesmedlem: Joan Iversen, genvalgt for 1 år 

 

Endelig valgte man, Joan Iversen, Hans S. Christensen og Tom Alberg som delegerede til Region 

Hovedstadens årsmøde. 
 

 

 

7)  Eventuelt     



 

Man drøftede kort tilforordnede til Europaparlamentsvalget den 25. maj. Vi får formentlig halveret vort 

antal af tilforordnede fordi vi har mistet halvdelen af stemmerne i forbindelse med kommunalvalget (i 
forholdt til tidligere kommunalvalg). På årsmødet i København skal vore delegerede finde ud af hvor mange 

tilforordnede vi har og om hvordan optælling af stemmer skal foregå (samme aften eller en anden dag). 

Vi vi derfor snart vende tilbage omkring tilforordnede til medlemmerne i SF Brønshøj. (Hvis nogen allerede i 

dag ved, at de gerne vil være tilforordnede må de gerne med det samme meddele det til Hans) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Bestyrelsen i SF Brønshøj- Husum efter generalforsamlingen den 17. marts 2014 

 
Formand Hans S. Christensen, tlf. 42945065, email hansschristensen@gmail.com 
 
Kasserer Bo Øhrstrøm, tlf. 40469984, email  bo.oehrstroem@gmail.com 
 
Joan Iversen,  tlf. 40647574, email  Joan@eww.dk 
 
Mikkel Houman, tlf. 21249644, email  mikkelhouman@gmail.com 
 
Martin Kristensen, tlf. 32593235, email  mcpedersen@gmail.com 
 
Sabah Qarasnane, tlf. 52390522, email  sabahtingbjerg@hotmail.com 
 
Allan Dreyer Hansen, tlf. 44840732, email  adh@ruc.dk 
 

  
 
 
 


