
 
 

Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag 
den 2. marts 2020 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A 
(på hjørnet). 
 
 
 
 
 
Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, 
 
 
 
Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling i partiforeningen.  
 
Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.  
 
Bestyrelsen har vedlagt forslag til vedtægtsændringer, som ønskes behandlet på generalforsamlingen.  
 
Hvis du har forslag, som du ønsker, at generalforsamlingen skal behandle, skal forslag/ene være bestyrelsen 
i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen, altså den 16. februar 2020. Du kan sende dine forslag til 
Hans S. Christensen, christensenhanss@gmail.com , Boeslundevej 6A, 2700 Brønshøj. Bestyrelsen sørger så 
for at videreformidle eventuelle forslag til medlemmerne inden generalforsamlingen. 
  
 Vi glæder os til at se jer alle sammen til generalforsamlingen! 
  
  
 
 
Mange hilsener, bestyrelsen 
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Bestyrelsens forslag til dagsorden 
 
Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og er følgelig:  
 
1) Valg af dirigent og referent samt godkendelse af dagsorden 
 
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 fra SF Region Hovedstaden 

 
3) Regnskab samt godkendelse heraf (revideret regnskab udsendes inden generalforsamlingen) 
 
4) Indkomne forslag 
 
5) Aktivitetsplan og budget (udsendes inden generalforsamlingen) samt diskussion heraf 
 
6) Valg 
Ifølge partiforeningens vedtægter skal der i lige år vælges 
 
Formand 
1 bestyrelsesmedlem  
2 suppleanter  
2 revisorer 
1 revisorsuppleant 
 
Vi skal endvidere vælge 

- 1 københavnsbestyrelsesmedlem  
 

7) Eventuelt 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ad pkt. 2) Beretninger 
 
A) Bestyrelsens beretning  
 
Generelt 
 
2019 har politisk været et fremragende år for SF. Som bekendt fik vi valgt 2 medlemmer, Margrethe og Kira, 
til Europaparlamentet og vi fik et fremragende valgresultat herude.  
Vi fordoblede vore mandater fra 7 til 14 i Folketinget og fik ligeledes et fremragende valg herude. 
Brønshøjkredsen er den kreds hvor SF fik næstflest stemmer i landet kun overgået af Nørrebrokredsen. 
 Vi er nu en del af den Socialdemokratiske mindretalsregerings  parlamentariske grundlag og vi fik sat vores 
præg på den aftale som vi indgik med regeringen og de andre støttepartier, Enhedslisten og De Radikale. 
Vor valgstrategi med få højprofilerede krav lykkedes. Minimumsnormeringer og klimakrav er nu kendt stof i 
hele befolkningen. Og vedtagelsen af en klimalov efter valget lover også godt for den grønne omstilling på 
sigt. Så alt i alt må vi være optimistiske med hensyn til de kommende års landspolitiske resultater. Men det 
kræver naturligvis et fortsat stort arbejde både for folketingsgruppen og resten af partiet. 
Folketingsgruppen er blevet tilført mange unge folk og har derudover en stor majoritet af kvinder. Så SF´s 
politiske arbejde i folketinget burde være fremtidssikret med mange dygtige unge folk.  
 Men vi kan ikke hvile på laurbærrene. Vi er nødt til nu at gå i gang med den næste valgkamp, som er 
kommunalvalget i 2021. Vi er nødt til at”kridte skoene”, hvis vi skal gå stærkt frem i København og true 
Socialdemokraterne på overborgmesterposten. Jeg håber også, at vi kan stille lokale kandidater op her i 
Brønshøj, så vi kan få lidt lokalt islæt ind i valgkampen i København. Lad os arbejde på det og drøfte det på 
generalforsamlingen.  
 
På det internationale plan kan man næsten kun gentage at fremtiden ser ret turbulent ud. Med Brexit, 
Trump, Putin, kinesisk dominans mange steder, stigende militær oprustning, dårlige resultater på 
klimamødet i Madrid, større spænding omkring polarområdet og den snigende nationalisme og 
højredrejning byder fremtiden på stor ustabilitet. Hertil kommer krigene i Mellemøsten og fattigdommen i 
mange lande. Og flygtningeproblemerne som følge af krige, klimaforandringer og fattigdom gør kun 
situationen værre. Så globale udfordringer er enorme.  Omvendt er det også nødvendigt at se på de 
fremskridt der sker i verden gennem forskning, sygdoms- og fattigdomsbekæmpelse, konfliktløsning mv. 
Det er vigtigt at vi ser de muligheder der trods alt er og det håb, som er grundlæggende for politisk 
virksomhed overhovedet.  
 
Grænseoverskridende problemer kræver overnationale og internationale indsatser. SF er et 
internationalistisk parti. Derfor er SF også tilhænger af, at EU-samarbejdet styrkes og at FN forsat får en 
stærk rolle i verdenssamfundet – til trods for de svagheder FN i øvrigt har.  
 
På det lokale plan arbejder vi med de udfordringer vi har. Brønshøj- Husum er en dejlig bydel med mange 
grønne områder. Men Utterslev Mose er forurenet og vi prøver på, at få kommunen til at oprense den. 
Skolerne, børneinstitutionerne og ældreplejen har samme udfordringer som i resten af København. 
Kulturlivet bør styrkes og vi må kræve, at bydelen tilgodeses i forhold til det indre København, som løber 
med for meget. Vi arbejder på at gøre Brønshøj Gamle Skole til kulturhus så vi får en stærk kulturplads med 
biblioteket, Rytterskolen og Brønshøj Gamle Skole omkring Brønshøj Torv. Men de sociale problemer og 
bandeproblemerne i Tingbjerg og Husum (og Bellahøj) er store og må takles politisk gennem en særlig 
indsats. Derfor vil vi fokusere på udviklingsplanerne for Tingbjerg og Bystævneparken samt det arbejde, der 
foregår på gadeplan og gennem sociale indsatser i området, bl.a. indsatsen ”Sammen om Bellahøj”.  
 



 
 
 
Dialogmøderne 
Vi deltager normalt i de løbende dialogmøder som afholdes et par gange om året rundt om i landet, hvor 
folketingsmedlemmer, medlem af Europaparlamentet, regionsformænd og partiforeningsformænd mødes 
og drøfter den politiske udvikling. Dialogmøderne burde være velegnede til at skabe dialog mellem partiet 
centralt og partiet lokalt. Dialogen har dog en tendens til at blive lidt for meget top-down så det vil nok 
være hensigtsmæssigt at se lidt nærmere på formen for disse møder. 
 
Folketingskandidater 
I 2018 havde vi afstemning om folketingskandidaterne i Københavns Storkreds. Vi har i SF Brønshøj 
indstillet partiets formand Pia Olsen Dyhr som folketingskandidat samt Halime Oguz.  Begge blev valgt til 
Folketinget ved det seneste folketingsvalg.  
   
Aktiviteter i øvrigt i partiforeningen  
Vi deltager naturligvis i en række permanente aktiviteter såsom Brønshøj-Husum lokaludvalg, 
Københavnerbestyrelsen, SF Region Hovedstaden samt dialogmøderne.  
 
Hans S. Christensen er politisk udpeget medlem af lokaludvalget . Martin Kristensen er 1. suppleant og Bo 
Öhrström er 2. suppleant.  
Ved lokaludvalgsvalget i 2018 blev 5 medlemmer af partiforeningen valgt ind i lokaludvalget: Ud over Hans, 
som er politisk udpeget, blev Helge Petersen, Sabah Qarasqane, Mikkel Houman og Julie Svensson valgt. 
Ulykkeligvis afgik Helge ved døden kort efter og senere har Sabah meldt sig ud af SF og Julie har trukket sig 
fra lokaludvalget på grund af for stort arbejdspres (barn, arbejde m.v.). Så vi sidder i dag 2 SF´ere i 
lokaludvalget. Hans er formand for lokaludvalget i Brønshøj-Husum og Mikkel sidder i kulturudvalget og er 
lokaludvalgets repræsentant i bestyrelsen for Energicenter Voldparken. Lokaludvalgsarbejdet giver gode 
muligheder for at præge lokalsamfundet og skabe nogle netværk som kan være til gavn politisk. 
 
Joan Iversen er vort medlem af Københavnerbestyrelsen. Tom Ahlberg er af SF Region Hovedstadens 
repræsentantskab valgt som formand. Endelig er partiforeningsformanden eller en stedfortræder fast 
deltager i dialogmøderne. 
 
Siden sidste generalforsamling har vi afholdt 5 bestyrelsesmøder. 
 
Der er som bekendt arbejdet med to valgkampe i foråret dels til Europaparlamentet dels til Folketinget, 
som krævede en masse arbejde med uddeling af flyers, opsætning af valgplakater, tilforordnede til valgene 
samt afholdelse af valgmøder. Og ud over de almindelige aktiviteter, som anført ovenfor, har der siden 
sidste generalforsamling i marts 2019 været afholdt to medlemsmøder i efteråret. Det ene var et møde 
sammen med Vanløse partiforening hvor Pia Olsen Dyhr kom og fortalte om den politiske situation. Og det 
andet var med vores næstformand for partiet, Serdal Benli, hvor vi drøftede den organisatoriske situation 
og styrkelse af partiforeningerne.  I januar holdt vi endnu et medlemsmøde hvor vor klimaordfører i 
Folketinget Signe Munk kom og fortalte om klimalov og grøn omstilling. 
 
 
Medlemmer 
Partiforeningen havde ved sidste generalforsamling i 2019 i alt 81 medlemmer. Vi er nu i januar 2020 92 
medlemmer. Så det er fortsat af stor betydning, at vi rekrutterer flere nye medlemmer. Med Folketingsvalg, 
Europarlamentsvalg og gratis medlemskab har det dog været muligt at forøge antallet af medlemmer en 



del. Vi må alligevel nok erkende, at vi ikke er gode nok til at tiltrække og indsluse nye medlemmer i partiet. 
Så her har vi en klar udfordring i den kommende tid. 
 
SF Brønshøjs hjemmeside 
SF Brønshøj har som led i moderniseringen centralt i SF en hjemmeside. Vi er ved at etablere en ny 
hjemmeside i partiet, så vi i den kommende tid kan få en forbedring af vor lokale hjemmeside. På 
hjemmeside kan man se en række generelle ting, såsom hvem, der sidder i bestyrelsen, hvem der er 
folketingskandidat m.m., vedtægter, aktivitetsoversigt m.m. Men vi vil fortsat sende mails til medlemmerne 
om aktuelle begivenheder, aktiviteter m.m. 
Og i forbindelse med valgkampene i 2019 etablerede vi en facebookside, SF Brønshøj, som bliver brugt til at 
informere om aktiviteter i partiforeningen. Vi håber at mange vil ”like” den og på den måde få oplysninger 
om partiforeningen gennem siden. 
  

 
 
 

B) Beretning fra lokaludvalg  
 
C) Beretning fra SF København 
 
D) Orientering om SF Region  
 
 

Ad pkt. 4) Indkomne forslag 
 

Bestyrelsen foreslår en række ændringer til vedtægterne. Se bilag: Forslag til vedtægtsændringer 

 
 
Ad pkt. 5) Aktivitetsplan og budget for 2020/2021 

 

Aktivitetsplan 
 
Mandag den 2.marts 2020 
Generalforsamling i SF Brønshøj 
 
Lørdag den 22. februar 2020 
Årsmøde i SF København 
 
Lørdag og søndag den 7.,8.marts 2020 
SF´s landsmøde i Kolding 

 
Tirsdag den 28. april 2020 
Åbent bestyrelsesmøde 



 
 
 Marts/juni 2020 
Medlemsmøde om en aktuel politisk sag 
 
Tirsdag den 11. august 2020 
Åbent bestyrelsesmøde 
 
August/september 2020 
Temamedlemsmøde evt. tur et sted. 
 
Efteråret 2020 
Medlemsmøde om aktuel politisk sag 
 
Tirsdag den 22. september 2020 
Åbent bestyrelsesmøde 
 
Tirsdag den 24. november 2020 
Åbent bestyrelsesmøde 
 
Tirsdag den 5. januar 2021 
Åbent bestyrelsesmøde 
 
Tirsdag den 18. januar 2021 
Temamedlemsmøde og evt. valg af delegerede til SF Københavns Årsmøde og SF´s landsmøde 
 
Tirsdag den 23. februar 2021 
Åbent bestyrelsesmøde 
 
Mandag den 1. marts 2021 
Generalforsamling i SF Brønshøj 
 
Foråret 2021 
Medlemsmøder om aktuelle politiske sager. 
 

 
 

Budget 
 
Uddeles på generalforsamlingen 


