Referat af generalforsamling i SF Brønshøj/Husum mandag den 2. marts 2020
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).
Det blev under drøftelserne af beretningen påpeget, at vi ikke var gode nok til at modtage nye medlemmer.
Det var svært som nyt medlem at blive integreret i partiforeningen og i øvrigt svært at få et overblik over
SF´s organisation i det hele taget. Bestyrelsen lovede at tage problemet op og søge at løse det fremover.
Ved en udvidelse af bestyrelsen jf. nedenfor, kan vi integrere flere i arbejdet herude og få flere kræfter til
bl.a. modtagelse af nye medlemmer og også få gjort gamle medlemmer mere aktive.
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 er lykkedes med at få en bevilling på 25 mio. kr
til cykelstier på Gadelandet samt 6 mio. kr. til renovering af Bellahøj amfiteater. Vi er ligeledes kommet
igennem med, at man nu påtænker at etablere et kulturhus i Brønshøj gamle skole og flytte aktiviteterne
fra Pilegården til skolen. Og vi har arbejdet med mange kulturelle projekter, bl.a. Brønshøj Vandtårn m.m.
samt givet input til kommuneplanen. Der vi bl.a. komme en diskussion herude om trafikken på
Frederikssundsvej til Tingbjerg: metro, letbane eller en busløsning. Lokaludvalgsarbejdet, hvor vi sidder 2
SF´ere, giver en god indsigt og grundlag for SF´s politiske arbejde lokalt i Brønshøj-Husum.
Mikkel Houman (som ligeledes sidder i lokaludvalget og er lokaludvalgets repræsentant i Energicenter
Voldparken) berettede om arbejdet i Energicenteret samt om planerne om en Naturby i sammenhæng med
Energicenteret. Han fremhævede ligeledes de muligheder vi har i lokaludvalget på indflydelse i udviklingen
af bydelen.

Joan Iversen berettede fra SF København. Hun sagde bl.a. at organisationen i det seneste år havde været
mere stabil og de mange uenigheder om de mange byggeprojekter i København (Amager Fælled,
Lynetteholmen, Stejlepladsen m.m.) havde ikke forstyrret arbejdet, som det før var tilfældet.
På det seneste årsmøde i SF København blev Anna Overlund Sørensen genvalgt til formand og hun
fungerede godt. Til gengæld har BR-gruppen været berørt af, at mange havde haft orlov. Så der havde
været mange omflytninger af politikområder og mange suppleanter indkaldt.
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 var i færd med at ændre vedtægterne så de kunne fremlægges på repræsentantskabsmødet.
Man ville bl.a. indføre urafstemning ved opstilling af kandidater til regionsrådsvalget.
Tom orienterede ligeledes om de mange aktiviteter man havde sat i søen: International salon,
Verdensmålsmøder, politikudvikling, selvstyrende grupper, talentudvikling m.m. Og man havde hyret en
konsulent (telefonmand) som skulle kontakte medlemmerne i SF´s partiforeninger i Hovedstaden (hvis
partiforeningerne var indstillet på det) med henblik på at skabe mere aktivitet.
Tilmeldinger til aktiviteterne i SF Region Hovedstaden foregår igennem: sf.nemtilmeld.dk
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 1.252,- kr. i år. Egenkapitalen udgør 76.394,- kr. Så det samlede
regnskab ser fornuftigt ud.
Herefter blev regnskabet godkendt.
4) Indkomne forslag
Bestyrelsen havde fremlagt et forslag til vedtægtsændringer. Bortset fra små korrektioner blev
ændringerne vedtaget. De væsentligste ændringer var, at bestyrelsen kunne udvides med fra 2 til mellem 2
og 5 suppleanter, med henblik på at inddrage flere i bestyrelsesarbejdet.
De ændrede vedtægter vedhæftes.
5) Aktivitetsplan og budget samt diskussion heraf
Bestyrelsen havde udsendt et forslag til aktivitetsplan samt budget. Man godkendte aktivitetsplan og
budget og foreslog bestyrelsen at overveje møder om følgende temaer:
Opstillinger til kommunalvalg, Drøftelse af gettopakke (evt. med Jakob Mark), Letbane og trafik, Oplæg fra
vore repræsentanter i Regionsrådet, Problematikken omkring IS og Kurderne (Yilmaz).
6) Valg
Ifølge partiforeningens nye vedtægter skal der i lige år vælges:
Formand og et bestyrelsesmedlem samt 2-5 suppleanter, 1 revisorer samt en revisorsuppleant.
Vi skal endvidere vælge
- 1 københavnsbestyrelsesmedlem (samt en suppleant)

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: Yilmaz Yildiz blev valgt for 1 år
• 4. suppleant: Finn Godtfredsen blev valgt for 1 år
• 5. suppleant: Jeanne Blyme blev valgt 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

•

Suppleant for københavnsbestyrelsesmedlem: Yilmaz Yildiz blev valgt for 1 år

7) Eventuelt
Intet at referere

Bestyrelsen i SF Brønshøj- Husum efter generalforsamlingen den 2. marts 2020
Formand Hans S. Christensen, tlf. 42945065, email christensenhanss@gmail.com
Kasserer Bo Öhrström, 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
Jette Nielsen, tlf. 28815209, email jette.n@hotmail.com
Tom Petersen, tlf. 29925680 email tompet@mail.tele.dk
Yilmaz Yildiz, tlf. 30225297, email yilmazyildiz1973@gmail.com
Finn Godtfredsen, tlf. 23961330, email finngodt@hotmail.com
Jeanne Blyme, tlf. 52199308, email Jblyme2@gmail.com

