Referat af generalforsamling i SF Brønshøj/Husum mandag den 6. marts 2017
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
- orientering om Region Hovedstaden
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. Det
har været et turbulent år politisk både nationalt og internationalt. Vi har kommunal- og regionsrådsvalg i år
og vi må satse på at få et godt valg. SF´s profil må blive mere tydelig både i København og på landsplan.
Vi har desværre haft en lille tilbagegang i medlemstallet og er nu 89 medlemmer. Men vi må fortsat forsøge
at hverve nye medlemmer og søge at inddrage medlemmerne noget mere i det daglige arbejde i
partiforeningen.
Hans S. Christensen (som er næstformand i Brønshøj-Husum lokaludvalg) berettede fra lokaludvalget. Han
sagde bl.a. at lokaludvalget pt. arbejdede med en ny bydelsplan, som ligger klar i løbet af marts måned. Den
laves hvert fjerde år. Planen satser på at skabe liv og netværk omkring en række større områder her i
bydelen: Husumparken, Husum Bypark, Amfiteatret på Bellahøj, Brønshøj Vandtårn, Naturbyprojektet i
Energicenteret Voldparken og Utterslev Mose, Cricketbanen i Tingbjerg samt byudviklingen i Tingbjerg og
Bystævneparken. Endvidere arbejder man med mange andre ting bl.a. lægepraksisser i Tingbjerg samt
seniorbofællesskaber.
Joan Iversen berettede fra arbejdet i SF Københavnsbestyrelse. Arbejdet foregår tilfredsstillende og man
drøfter løbende sager vedr. kommunalpolitikken. Der bliver diskuteret mere politik end tidligere og der
bliver også skabt bedre dialog mellem landsledelsen og bestyrelsen bl.a. fordi vi har to medlemmer i
landsledelsen fra SF Københavns storkreds. Og de er gode til at tage dialogen med bestyrelsen. Endvidere
havde vi haft to urafstemninger i perioden (folketingskandidater og kandidater til

borgerrepræsentationen). Hun pointerede også, at vi har delt SF i storkredsen op organisatorisk i to
afdelinger, SF København og SF Københavns storkreds og der bliver holdt selvstændige bestyrelsesmøder i
de to afdelinger.
Generalforsamlingen konstaterede, at der er blevet afholdt nogle gode møde i regi af SF Region
Hovedstaden og at vi også håber på et godt valg her til november. Tom Ahlberg her fra Brønshøj er
formand for SF Region Hovedstaden.
Forsamlingen drøftede kort beretningerne, som blev taget til efterretning.

3) Regnskab samt godkendelse heraf
Da kasserer Bo Öhrström var forhindret i at komme fremlagde Hans S. Christensen det reviderede
regnskab.
Driftsregnskabet viser et overskud på 7.519 kr. i år. Egenkapitalen udgør 59.762 kr. Så det samlede
regnskab ser fornuftigt ud.
Herefter blev regnskabet godkendt.

4) Indkomne forslag
Der forelå et medlemsforslag fra Hans Meldgård om at bede folketingsgruppen om at fremsætte forslag i
folketingen om en folkeafstemning om aktiv dødshjælp.
Efter en drøftelse blev det besluttet, at landsmødedeltagerne fra Brønshøj på landsmødet finder ud af hvor
langt partiet er kommet med undersøgelserne af dødshjælp i andre lande og hvordan sagen står i partiet
med henblik på i givet fald at rejse sagen så SF får en holdning til spørgsmålet om aktiv dødshjælp.

5) Aktivitetsplan og budget (forslag til budget blev omdelt på mødet) samt diskussion heraf
Bestyrelsen havde udsendt et forslag til aktivitetsplan. Man gennemgik aktivitetsplanen og budgettet og
forsamlingen godkendte herefter aktivitetsplanen og budgettet.

6) Valg
Ifølge partiforeningens vedtægter skal der i ulige år vælges :
Kasserer og to bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter, 2 revisorer samt en revisorsuppleant.
Vi skal endvidere vælge
- 1 københavnsbestyrelsesmedlem
Følgende blev valgt:
• Kasserer: Bo Öhrström blev genvalgt for 2 år.

•
•
•
•

Bestyrelsesmedlemmer: Joan Iversen og Allan Dreyer Hansen blev genvalgt for 2 år
1 suppleant: Jette Nielsen blev genvalgt for 1 år.
2. suppleant: Sabah Qarasnane blev valgt for 1 år.
Tilforordnet bestyrelsen (”suppleant”): Tom Petersen blev valgt for 1 år.

•
•

Revisorer: Tom Ahlberg og Birta Jacobsen blev valgt for 1 år
Revisorsuppleant: Sanne Foss blev valgt for 1 år

•

Københavnsbestyrelsesmedlem: Joan Iversen blev genvalgt for 1 år

For en ordens skyld skal nævnes, at delegerede til SF Københavns årsmøde den 11. marts 2017 og SF´s
landmøde den 25. og 26. marts 2017 blev valgt på medlemsmødet den 28. januar 2017. Til begge møder
valgtes: Hans S. Christensen, Joan Iversen og Jette Nielsen.

7) Eventuelt
Intet at referere

Bestyrelsen i SF Brønshøj- Husum efter generalforsamlingen den 6. marts 2017
Formand Hans S. Christensen, tlf. 42945065, email christensenhanss@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, tlf. 29925680 email tompet@mail.tele.dk
Jette Nielsen, tlf. 28815209, email jette.n@hotmail.com
Sabah Qarasnane, tlf 52390522, email sabahtingbjerg@hotmail.com

