Referat af generalforsamling i SF Brønshøj/Husum torsdag den 16. marts 2015

1) Valg af dirigent og referent samt godkendelse af dagsorden
Sanne Foss blev valgt som dirigent. Hans S. Christensen blev valgt som referent.
Det blev konstateret, at mødet var lovligt indkaldt og dagsordenen blev godkendt.

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
konstaterede, at partiet var på vej opad under Pia Olsen Dyhrs ledelse. Vi fik et kanonvalg til EU-valget og vi
ligger rimeligt godt i meningsmålingerne. Som Pia Olsen Dyhr gav udtryk for på SF Københavns Årsmøde,
ville et resultat på 6% (og dermed 12 mandater, som vi har i dag) til Folketingsvalget være et godt og
realistisk resultat. Og det må vi hjælpe med til at realisere her i Brønshøj.
Hans S. Christensen (som er næstformand i lokaludvalget) berettede fra lokaludvalget. Han sagde bl.a. at
lokaludvalget havde gjort et godt stykke arbejde i det seneste år. Og bakket op af SF´s gruppe på Rådhuset
har vi fået gennemført en udbygning af Brønshøj bibliotek samt en borgerservice light i forbindelse med
biblioteket. Lokaludvalget har mange projekter i gang bl.a. en naturby i forbindelse med Energicenter
Voldparken og overtagelse af Brønshøj Vandtårn til kulturelle aktiviteter. Samspillet med vore medlemmer i
borgerrepræsentationen er godt. Og en af vore borgerrepræsentanter, Peter Thiele, er iøvrigt flyttet til
Brønshøj (og medlem af Brønshøj partiforening).
Joan Iversen berettede fra SF-København. Hun bemærkede, at der nu var ryddet op i det regnskabsrod, der
havde været i SF København. Året havde også været præget af flere formandsskift og udskifning af FU-

medlemmer. Men nu har man på det sidste haft mange gode politiske diskussioner i bestyrelsen, hvilket
gør arbejdet mere vedkommende.
Forsamlingen drøftede kort beretningerne. Der blev spurgt til samarbejdet mellem bestyrelsen og
borgerrepræsenterne i SF København, som Joan fandt rimeligt godt. Der blev også spurgt til
kontaktsrådsmøderne. Det blev fremført, at disse ikke må blive for meget information oppefra og ned, men
skal være en dialog mellem ledelsen og partiforeningerne. Det blev konstateret, at vi havde fået en ny
hjemmeside i SF Brønshøj, men alle ville fortsat gerne modtage mails om aktuelle begivenheder. Hans
redegjorde på forespørgsel om erfaringerne fra telefonkontakten med medlemmerne og konstaterede, at
det havde været en positiv oplevelse.
Beretningerne blev herefter taget til efterretning.

3) Regnskab samt godkendelse heraf
Da kassereren Bo Öhrström var forhindret fremlagde Hans S. Christensen det reviderede regnskab.
Driftsregnskabet viser et overskud på 1533 kr. i år. Overskuddet skyldes især indtægter på 6700 kr. fra
partiskat i forbindelse med valgtilforordnede. Elles ville resultatet havde været negativt. På grund af
faldende medlemstal er kontingentindtægterne for nedadgående. Forhåbentlig kan vi hverve nye
medlemmer i forbindelse med folketingsvalget.
Egenkapitalen udgør omkring 47.000 kr. Så det samlede regnskab ser fortsat fornuftigt ud.
Herefter blev regnskabet godkendt.

4) Indkomne forslag
Der forelå ingen forslag.

5) Aktivitetsplan og budget (forslag til budget omdeles på mødet) samt diskussion heraf
Bestyrelsen havde udsendt et forslag til aktivitetsplan.
Forsamlingen godkendte aktivitetsplanen og budgettet.

6) Valg
Ifølge partiforeningens vedtægter skal der i ulige år vælges
Kasserer og to bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter, 2 revisorer (hvis muligt) samt en
revisorsuppleant (hvis muligt)
Vi skal endvidere vælge
- 1 københavnsbestyrelsesmedlem
- 3 delegerede til SF´s landmøde den 18. og 19. april 2015

Følgende blev valgt:
• Kasserer: Bo Öhrström blev genvalgt for 2 år.
• Bestyrelsesmedlem: Joan Iversen, genvalgt for 2 år
• Bestyrelsesmedlem: Allan Dreyer Hansen, valgt for 2 år
• 1 suppleant: Tom Petersen, valgt for 1 år.
Der blev kun valgt én suppleant i år, da man skønnede, at der kun var behov for én, da Jette Nielsen
varetager mødebestilling m.v. for bestyrelsen.
•
•
•

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, Peter Thiele og Martin Kristensen som delegerede til SF´s landmøde i
2015, samt evt. Allan Dreyer Hansen, som gæst til landsmødet.

7) Eventuelt
Intet at referere

Bestyrelsen i SF Brønshøj- Husum efter generalforsamlingen den 16. marts 2015
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
Martin Kristensen, tlf. 32593235, email mcpedersen@gmail.com
Allan Dreyer Hansen, tlf. 44840732, email adh@ruc.dk
Tom Petersen, email tompet@mail.tele.dk

