Referat af generalforsamling i SF Brønshøj/Husum mandag den 5. marts 2018
Der var tre temaer på dagsordenen:
1. Generalforsamlingen
2. Beslutning om opstillingsformen for folketingskandidater i Københavns storkreds
3. Drøftelse af udviklingen i Tingbjerg og Bystævneparken v/ borgerrepræsentant Klaus Mygind

1. Generalforsamlingen
1) Valg af dirigent og referent samt godkendelse af dagsorden
Generalforsamlingen var relativt velbesøgt til trods for, at en del medlemmer var syge og andre havde
forfald af andre grunde. 15 medlemmer samt Klaus Mygind deltog.
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.
Kommunalvalget gav et tilfredsstillende resultat for SF set over hele landet og vi bevarede vor
borgmesterpost i København. Det lover godt for de kommende år og det folketingsvalg vi får inden for det
nærmeste år.
Vi har desværre haft en lille tilbagegang i medlemstallet og er nu 86 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 har udarbejdet en ny bydelsplan. 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. Der har lige været valg til det nye
lokaludvalg, som starter arbejdet 22. marts i år. SF har foruden Hans S. Christensen, som er politisk
udpeget, fået valgt 4 yderligere medlemmer (opstillet af foreninger i Brønshøj-Husum): Mikkel Houman,
Helge Petersen, Sabah Qarasnane og Julie Svensson.
Da Joan Iversen ikke kunne komme (arbejde i Ålborg) berettede Hans kort fra arbejdet i SF s
Københavnsbestyrelse. Arbejdet foregår tilfredsstillende og man drøfter løbende sager vedr.
kommunalpolitikken. Der bliver diskuteret mere politik end tidligere, hvilket er tilfredsstillende.
Tom Ahlberg, som er formand for SF Region Hovedstaden, berettede om arbejdet i regionen. Der har været
afholdt en række arrangementer som har været velbesøgt. Bl.a. en kanalrundfart med 50 deltagere.
Vi gik frem i regionen ved regionsvalget. Godt nok kun med 0,1 procent, men det resulterede i, at vi nu har
3 og ikke kun 2 mandater i regionen.
Der er blevet arbejdet med at fastlægge sigteliner for arbejdet fra 2020 til 2024. Vi skal udvikle os i de 4 år
på følgende områder:
1. Politikudvikling. Der nedsættes en række små arbejdsgrupper, som får et halvt år til at bearbejde et
tema, hvorefter der skal komme et output. Endvidere etableres en række politiske værksteder (seminarer),
hvor der også skal komme et politisk output ud af arbejdet.
2. Organisationsudvikling. De tre medlemmer af regionsbestyrelsen skal besøge de 35 partiforeninger i
regionen, dvs. 12 til hvert medlem. (Vi blev enige om, at vi ville drøfte lægedækning i Brønshøj-Husum med
Karoline Vind fra regionen, jf. nedenfor under aktivitetsplan)
3. Styrkelse af kommunikationen
4. Talentudvikling, så vi kan skabe fremtidens SF politikere.
Forsamlingen drøftede kort beretningerne, som blev taget til efterretning.

3) Regnskab samt godkendelse heraf
Da kasserer Bo Öhrström var forhindret i at komme (formand for lokalhistorisk forening i Brønshøj)
fremlagde Hans S. Christensen det reviderede regnskab.
Driftsregnskabet viser et overskud på 4.679 kr. i år. Egenkapitalen udgør 64.192 kr. Så det samlede
regnskab ser fornuftigt ud.
Herefter blev regnskabet godkendt.
4) Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag
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. Det
blev foreslået, at man ud over møder, såfremt akutte væsentlige politiske spørgsmål opstod, skulle satse på
at afholde møde om lægepraksis herude (da det er et stort problem i bydelen) med Karoline Vind i regionen

(praktiserende læger hører under regionen). Mødet bør måske holdes som et offentligt møde i
Energicenter Voldparken. Endvidere bør vi afholde et møde om kulturpolitik med Maria Frey, som er SF s
kulturordfører i borgerrepræsentationen. Og endelig ville det være en god ide måske at holde et møde i
Utterslev Mose om udviklingplanen for Utterslev Mose, som lige er udsendt. Bestyrelsen blev pålagt at
kikke på muligheder for at afholde disse møder. Forsamlingen godkendte herefter aktivitetsplanen og
budgettet.
6) Valg
Ifølge partiforeningens vedtægter skal der i lige år vælges :
Formand og et bestyrelsesmedlem samt 2 suppleanter (eller 3 hvis det er muligt), 2 revisorer samt en
revisorsuppleant.
Vi skal endvidere vælge
- 1 københavnsbestyrelsesmedlem
Følgende blev valgt:
 Formand: Hans S. Christensen blev genvalgt for 2 år.
 Bestyrelsesmedlem: Martin Kristensen blev genvalgt for 2 år
 1. suppleant: Jette Nielsen blev genvalgt for 1 år.
 2. suppleant: Tom Petersen blev genvalgt for 1 år.
 3. suppleant: Sabah Qarasnane blev genvalgt for 1 år.



Revisor: Tom Ahlberg blev genvalgt for 1 år
Revisorsuppleant: Birta Jacobsen blev genvalgt for 1 år



Københavnsbestyrelsesmedlem: Joan Iversen blev genvalgt for 1 år

Forsamlingen godkendte at Hans S. Christensen, Jette Nielsen og Joan Iversen blev delegerede til SF
Københavns årsmøde den 17. marts 2018 og at Julie Svensson deltog som gæst.
Endvidere valgte forsamlingen delegerede til SF´s landmøde den 13., 14. og 15. april. Hans S. Christensen,
Joan Iversen og Jette Nielsen blev valgt og Sabah Qarasnane deltager som gæst.
7) Eventuelt
Man drøftede kort spørgsmålet om eftervederlag til borgmestre.

2. Beslutning om opstillingsformen for folketingskandidater i Københavns
storkreds

Hvert andet år vælger vi folketingskandidater i Københavns storkreds. Og vi skal inden august have valgt
vore kandidater, hvis der efter sommerferien skulle komme et folketingsvalg. Som bekendt er Pia Olsen
Dyhr valg i storkredsen.
Forsamlingen drøftede opstillingsformen på baggrund af de udsendte papir. Det blev besluttet, at man fra
partiforeningens side indstillede prioriteret sideordnet fællesopstilling på fællesmødet (hvor alle
partiforeninger i storkredsen deltager).

3. Drøftelse af udviklingen i Tingbjerg og Bystævneparken v/ borgerrepræsentant
Klaus Mygind
Drøftelsen vil ikke blive refereret her. Men vi fik en lang og god drøftelse af udviklingsplanerne for Tingbjerg
og Bystævneparken, tiltag i relation til udsatte byområder m.v.

Bestyrelsen i SF Brønshøj- Husum efter generalforsamlingen den 5. marts 2018
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

