
 

 

 

SF-Rødovre  

Generalforsamling i SF Rødovre 
 

Torsdag d. 14. marts 2019 kl. 18.30 Havestuen, Rødovregård, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre 

  

Formand Søren Østergaard bød velkommen til nye SFere, til erfarne SFere og til rigtig garvede SFere. 

 

 

 

 

Dagsorden 
 

 
1. Valg af dirigent og referent  

Lars Bæk blev valgt som dirigent. Lone Henriksen & Per Bergmann blev valgt som referenter. 

 

2. Valg af 2 stemmetællere 

Nina Jensen og Dorte Stærmose blev valgt. 

 

3. Beretninger  

    - Organisatorisk  

Søren supplerede den udsendte organisatoriske beretning, ved at rose Kenneth Rasmussen, vor 

mand i KB, for et rigtig godt stykke arbejde. Ros for sin gode evne til at skabe relationer, der åbner 

muligheden for at få politik i gennem. Der mærkes en respekt om Kenneth og hans indsats, ikke 

mindst takket være hans mod og styrke til at udfordre, såvel i salen som i medierne. 
 

Vi skal have Ina Strøjer Schmidt i folketinget. Vi har i den grad brug for valgte, der kan sætte nye 

og højere standarder for vores velfærdssamfund. Når vi bliver konfronteret med forringelserne på 

velfærden i kommunerne, har vi ret til at skyde pilen videre til folketingets og regeringens 

skattenedsættelser og 2 % besparelser. Børnene i Rødovres skoler og institutioner bliver mast 

stadig tættere sammen, og kvaliteten i undervisningen og institutionerne bliver sat under et stadig 

større pres.  

Kære SFere vi vil vinde valget på at kæmpe for kvaliteten hos myndighederne, i arbejdsmiljøet, i 

vores skoler og institutioner og i velfærd og sundhed. 
 

Søren sluttede med at takke alle aktive SFere, såvel i som udenfor arbejdsgrupperne - alt arbejde 

er vigtigt. 
 

Efter et enkelt spørgsmål og svar til en tekst i den udsendte beretning, blev beretningen vedtaget. 

 

    - Kommunalpolitisk  

Kenneth Rasmussen supplerede den udsendte kommunalpolitiske beretning, ved at dele nogle af 

sine oplevelser som nyvalgt KB medlem. Han erfarede allerede på valgaftenen, at han ville blive 

testet, blandt andet under konstitueringsforhandlingerne. Kenneth kan også mærke den respekt 

han har opnået, ikke mindst i forhold til borgmesteren. Kenneth fornemmer en vis usikkerhed hos 

Socialdemokraterne / borgmesteren, om hvor de har SF – og det er ikke så skævt i.f.t. politiske 

forhandlinger. De har erfaret, at SF ikke er med på hvad som helst – vi vil ikke køres rundt med. 
 



  

2 

 

Det var gode budgetforhandlinger, vi fik stort set hvad vi gik efter. Indeklimaet på skolerne fik vi 

dog ikke på plads – og så alligevel. For Rødovre kommune vil deltage i en kommende afdækning / 

undersøgelse af dette problem. 

SF’s og Enhedslisten forslag under OK 18 om tilbageførsel af de sparede midler til institutionerne, 

fik vi ikke igennem, men taktikken tvang liste A til åbenlyst at stemme imod forslaget – det gav en 

vis effekt! 

Forslaget om tilslutning til Charter om ikke at benytte firmaer, der benytter sig af skattely blev 

(som ventet) heller ikke vedtaget, men vi fik god presse og tydelig markering af SF ud af det – 

heller ikke så ringe. 

Kenneth er meget glad for kommunalgruppemøderne, som giver ham mulighed for sparring og 

indsigt i de områder de politiske udvalg arbejder med. Alle er velkomne til at deltage, send blot en 

mail til Kenneth (adressen findes på hjemmesiden).  
 

Der blev spurgt til normeringerne i daginstitutionerne og svaret var at fordelingen mellem fag- / 

ufaglærte er ok. Fordelingen er 70 / 30 % og det overholdes. Men den totale normering kunne 

være bedre. 

Holder den fordeling i de nye institutioner? Det vil Kenneth undersøge.  

Hvordan går det med ”alenetiden” i institutionerne? Den seneste undersøgelse viste at et stort 
antal ansatte ofte oplever alenetid. Det kolliderer med konklusionen ”at det går fint”. Årsagen til 
dette kan findes i, at undersøgelsen i stor udstrækning blev besvaret af institutionsledere og ikke i 

MED systemet, som var intentionen. Dette kalder naturligvis på en ny undersøgelse. 

Endvidere viser det sig at Danmarks statistik og BUPL benytter forskellige opgørelsesmetoder. Bør 

lederen f. eks. medregnes i den daglige normering eller ej?  

En lokal problemstilling er også at vores medarbejdere bliver i mange år, hvilket jo er positivt. 

Men deres høje anciennitet gør dem løntunge på budgettet og kan derved indirekte påvirke 

antallet af hænder. 
 

Forslag: Som parti at være mere proaktive i forhold til punkter / sager på dagsordenen i de 

politiske udvalg – stille flere forespørgsler så det ikke kun er forvaltningerne der er 

dagsordensættende.  

Kenneth modtog forslaget og tilføjede, at der vil komme flere – vi er ret godt fremme. 

Kommentar: Husk at nedstemte forslag i fagudvalg kan rejses i KB. 

Kommentar: Den store opbakning til kommunalgruppen er bemærket – det har givet respekt. 
 

Efter denne dialog blev beretningen vedtaget. 

 

4. Regnskab 2018     

Regnskabet udsendt i forhold til vedtægterne. 

Revisorernes ønskede en uddybning af forbruget til folketingsvalget.  
 

Regnskabet blev godkendt med revisorernes påtegning 
 

- Bilag 1 = overslag over forbrug til FV 

 

    Budget 2019  

Det blev drøftet hvorvidt det afsatte beløb til valg var tilstrækkeligt  

Bestyrelsen gjorde opmærksom på at aktiviteter, der ikke umiddelbart er relateret til valg i 

regnskabet - f.eks. mødet på Tinderhøj - også giver synlighed.  

Vi har i regnskab 2018 + budget 2019 afsat ¼ af vores midler til Folketingsvalget, men er helt åbne 

for at bruge mere hvis vi modtager gode forslag til aktiviteter. 

I øvrigt indgår der færre midler på kontoen, da vi ikke længere har en udvalgsformandspost. 
 

Dirigenten konkluderede, at hvis der fremkommer nye forslag, er bestyrelsen åben / modtagelig.  
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Herefter blev budgettet godkendt 

 

 

5. Indkomne forslag    

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 

Lone Henriksen gennemgik og motiverede vedtægtsændringerne. Alle blev vedtaget uden debat. 
 

- Bilag 2 = Vedtægt for SF Rødovre. Vedtaget på GF 14.3.2019 

 

6. Fastlæggelse af hovedlinjer for det kommende års arbejde, herunder 
 

1. Folketingsvalg 

Vi har ingen forkromet køreplan i bestyrelsen. Der er aftalt ophængning af 250 plakater med Ina – 

100 med Serdal Benli.  

SFU har spurgt om vi kan ophænge 15 – 20 plakater af kandidat i Lyngby. Det gav anledning til 

debat.  

På baggrund af en uformel aftale mellem FV kandidaterne i kredsen, om ikke at udveksle plakater 

og på baggrund af vores tidligere svar til andre, fandt generalforsamlingen, at det var mest 

troværdigt at bestyrelsen svarer nej tak til SFU – men de er naturligvis velkomne til selv at 

opsætte plakater i Rødovre. 
 

Bestyrelsen vil snarest udsende information om valgaktiviteter / plakater / pjecer m.v. 

 

2. EP valg 

Datoen ligger fast og der må hænges plakater op fra 05.05.19. Bestyrelsen bestiller 50 plakater og 

tager stilling til hvad og hvor meget vi magter. Der er uklarhed om økonomien omkring plakaterne 

– hvilke betaler vi og hvilke betales af andre? Det bliver naturligvis afklaret.  

Bestyrelsen sætter et møde i stand med vores to kandidater Troels Schmidt og Peter Westermann 

– evt. med Enhedslisten? 

 

3. Generalforsamlingens ønsker om temaaftener   

FV kandidaterne i storkredsen barsler med et debatmøde. 

Medlemsplejegruppen er ret langt i planlægning af café aftener med et politisk tema. Det 

forventes at blive til efteråret. Mulige emner: Miljø? - Ældre? -  

Forslag fra forsamlingen: Ungepolitik / ungdomsboliger? Unge med spiseforstyrrelser? Hvordan 

står det til med elever på sundhedsområdet i Rødovre / elever generelt?  

  

4. Generalforsamlingens ønsker om andre tiltag   

Se ovenfor. 

 

7. Nedsættelse af arbejdsgrupper   

Per Bergmann konstaterede, at SF Rødovre er godt kørende med de eksisterende arbejdsgrupper 

(Kommunal- /Arbejdsmarkeds- / Medlemsplejegruppen).  

Der kom nye medlemmer til Kommunalgruppen og Medlemsplejegruppen. 

Sidstnævnte gruppe har været i dialog med et medlem, der har uddannelse og interesse indenfor 

miljø. Miljø & klimagruppen blev besluttet i på GF i 2018, men er aldrig blevet etableret, 

velsagtens fordi vi ikke har fundet kompetencerne – det håber vi bliver løst nu. Der vil blive 

arbejdet videre på at få denne gruppe i gang.  
 

Forslag: At tage kontakt til de miljøaktive unge på diverse uddannelsessteder – der er engagement 

tilstede   
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8. Valg til bestyrelsen og revision – på valg er:  

Næstformand for 2 år – Per Bergmann 

Bestyrelsesmedlem for 2 år – Kirsten Falster 

Bestyrelsesmedlem for 2 år – Lene Petersen 

Bestyrelsessuppleant for 2 år – Christel Grum Jensen 

Valg af revisor for 2 år: - Gurli Gjettermann 

Valg af revisorsuppleant for 2 år: Torben Petersen 
 

Alle på nær Kirsten Falster havde udtrykt ønske om genvalg – hvilket de blev. 
 

Som bestyrelsesmedlem for 2 år opstillede Karen Paldrup og blev valgt. 

 

9. Eventuelt 

Generalforsamlingen gav taktfast bifald til Kirsten og udvekslede erindringer om Kirstens 

mangeårige engagement i SF Rødovre – ikke kun som bestyrelsesmedlem, men i høj grad også 

som mangeårigt medlem af kommunalbestyrelsen. 

Bestyrelsen overbringer gave og hilsener.  

 

Sluttelig var der en tak til de aktive fra ”SFs dovneste medlem” – vi takker alle 21 fremmødte 

 

                          _________________________________________________ 

 

Bilag 1 = overslag over forbrug til FV 

 

Bilag 2 = Vedtægt for SF Rødovre. Vedtaget på GF 14.3.2019 

 

 

Se i øvrigt tidligere udsendt indkaldelse til GF med bilag  

 

 

 

 

 

 

 
 


