
 

 

 
 

     
 
Referat af generalforsamling i SF Brønshøj/Husum mandag den 4. marts 2019 
 
 
 
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 gav udtryk for, at det mest presserende arbejde for partiforeningen her i foråret var de 
to valg: Folketingsvalget og valget til Europaparlamentet, og at vi derfor under forslag til aktivitetsplan 
skulle drøfte arbejdsplan for valgene. 
 
Hans S. Christensen (som er formand i Brønshøj-Husum lokaludvalg) berettede fra lokaludvalget. Han sagde 
bl.a. at lokaludvalget arbejder med mange ting i bydelen. Udvalget har fokus på de store byggeplaner, som 
omfatter Tingbjerg og Bystævneparken samt Gadelandet. Vi har et godt samarbejde med vore folk i 
Borgerrepræsentationen, især Sisse og Klaus Mygind på teknik og miljøområdet. Desværre har 
anlægsstoppet betydet at en række projekter, bl.a. oprensning af Fæstningskanalen (forureningen af 
Utterslev Mose) og renovering af udendørsscenen (amfiteatret) på Bellahøj er blevet forsinket. Vi har 
kæmpet for at den helt tåbelige beslutning om lukning af frivilligt arbejde bl.a. naturpleje i Mosen er blevet 
omgjort. Og vi har arbejdet med mange kulturelle projekter, bl.a. Brønshøj Vandtårn m.m. 
Lokaludvalgsarbejdet, hvor vi sidder 3 SF´ere, giver en god indsigt og grundlag for SF´s politiske arbejde 
lokalt i Brønshøj-Husum. Hans orienterede i øvrigt om, at Lokaludvalget ville afholde et valgmøde 
(Folketingsvalg? og Europaparlamentsvalg) og invitere partierne den 7. maj i Pilegården. 
 
 



 

 

Joan Iversen berettede fra SF København. Hun sagde bl.a. at det seneste år var præget af megen diskussion 
og uenighed om de mange byggeprojekter i København: Amager Fælled, Lynetteholmen, Stejlepladsen 
m.m.  
På det seneste årsmøde i SF København blev Anna Overlund Sørensen valgt til formand. Den tidligere 
formand, Jonas Niemann, valgtes som kasserer.  
 
Forsamlingen drøftede kort beretningerne, som blev taget til efterretning. 
 
Tom Ahlberg, som er formand for SF Region Hovedstaden, orienterede om arbejdet i regionen. Han sagde 
bl.a. at man flittigt diskuterede regeringens oplæg til en sundhedsreform samt drøftede forslag til 
hovedstadsplan. 
Man havde planlagt en række aktiviteter i den kommende tid: 17 møder om de 17 verdensmål, 4 møder om 
grøn husholdningsøkonomi, seminarer om psykiatri, international salon, ”træffetid”, hvor man forskellige 
steder i regionen kunne komme og drøfte, hvad man ville, med en regionsvalgt og et byrådsmedlem. 
Endvidere arbejdede man med selvstyrende grupper samt talentudvikling. 
 
 
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 10.699 kr. i år. Egenkapitalen udgør 75.141 kr. Så det samlede 
regnskab ser fornuftigt ud.  
 
Herefter blev regnskabet godkendt. 
 
 
4) Indkomne forslag 
 
Der var ingen indkomne forslag 
 
 
5) Aktivitetsplan og budget samt diskussion heraf 
 
Bestyrelsen havde udsendt et forslag til aktivitetsplan samt budget. Man drøftede først aktivitetsplanen. 
Der var enighed om, at det var en god tur man havde sidste sommer omkring Utterslev Mose med 
efterfølgende spisning i Energicenterets have, og at man burde gentage at lave en tur rundt i Brønshøj til 
sommer på en politisk interessant lokalitet. Det er mere uforpligtende for nye medlemmer at deltage i en 
rundtur end at blive bænket privat til en sommerfest. Man godkendte herefter ”skelettet” i aktivitetsplanen 
og gik over til valgkampens aktiviteter. 
Bestyrelsen har bestilt 200 plakater af Pia og vil bestille 50 plakater af Margrethe Auken. Vi ved ikke 
hvornår folketingsvalget kommer eller om de to valg vil falde samtidigt den 26. maj 
(Europaparlamentsvalget).  
Med hensyn til Folketingsvalget (og Europaparlamentsvalget) har vi planlagt ophængning af plakater. 
Foreløbigt har Jette, Tom P., Erik, Finn, Allan, Martin, Peter Thiele og Hans meldt sig. Men vi kan godt bruge 
nogle stykker mere. 
Uddeling af flyers i postkasserne har følgende foreløbigt meldt sig: Peter Thiele, Erik, Tom P. Allan, Martin, 
Jette, Finn, Sanne, Hans, Stig, Birgit, Bo og Anne. Vi mangler en del mere for at kunne dække hele Brønshøj-
Husum. 



 

 

Vi sætter en annonce af Pia i lokalavisen. Christiansborg-sekretariatet har lovet at lave et udkast. 
Vi planlægger uddeling på gaden (Brugsen, Føtex m.v.) senere. 
 
”Løb med Pia” – løb rundt om Mosen med start fra edderkoppe-legepladsen en søndag kl. 10.00. Der laves 
en 5000 kr. annonce til Brønshøj Husum avis samt artikel til bladet. Der annonceres også via Facebook. Tom 
Ahlberg og Martin Kristensen har ansvaret for løbet og annoncer m.v. 
 
Vi mangler fortsat tilforordnede til valget/valgene – vi håber at flere melder sig hurtigt. 
 
Bestyrelsen vil mødes omkring aktiviteterne. Finn Godtfredsen vil deltage i dette/disse møder. 
 
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.  
 Bestyrelsesmedlem: Allan Dreyer Hansen blev genvalgt for 2 år 
 Bestyrelsesmedlem: Joan Iversen blev genvalgt for 2 år 
 1. suppleant: Jette Nielsen blev genvalgt for 1 år.  
 2. suppleant: Tom Petersen blev genvalgt for 1 år. 

 
 

 1. Revisor: Tom Ahlberg blev genvalgt for 1 år 
 2. Revisor: Finn Godtfredsen blev valgt for 1 år 
 Revisorsuppleant: Birta Jacobsen blev genvalgt for 1 år 

 
 Københavnsbestyrelsesmedlem: Joan Iversen blev genvalgt for 1 år 

 
 Suppleant for københavnsbestyrelsesmedlem: Hassan Salame blev valgt for 1 år 

 
 
Endvidere valgte forsamlingen delegerede til SF´s landmøde den 30. og 31. marts i Kolding.  
Hans S. Christensen, Jette Nielsen og Finn Godtfredsen blev valgt. 
 
 
7)  Eventuelt     
 
Intet at referere 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Bestyrelsen i SF Brønshøj- Husum efter generalforsamlingen den 4. marts 2019 
 
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  


