Referat af generalforsamling i SF Brønshøj/Husum mandag den 1. marts 2021
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).
Beretningen blev godkendt uden kommentarer.
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. En af de større sager er at gøre Brønshøj Gamle
skole til kulturhus i et mageskifte med Pilegården. Det kræver 35-36 mio. kr. som man håber bliver bevilget
i forbindelse med overførselssagen her i foråret i kommunen. Endvidere er der arbejdet med forureningen
af Utterslev Mose, hvor bl.a. et overløbsværk i Gladsaxe kommune volder vanskeligheder da det forurener
mosen. Lokaludvalget arbejder for at få valide data samt et varslingsanlæg. Endvidere arbejdes der på at få
en miljøkajak, som kan samle affald op i Fæstningskanalen. Udvalget har også fokus på de store
byggeplaner, som omfatter Tingbjerg og Bystævneparken samt Gadelandet. Og det ser efter 5 års arbejde
ud til at der etableres et seniorbofællesskab i Tingbjerg.
Joan Iversen berettede fra SF København. Hun sagde bl.a. at man havde brugt mange kræfter på at drøfte
Lynetteholmen samt ikke mindst Amager Fælled og Stejlepladsen m.m. På det kommende årsmøde i SF
København den 13. marts skal vi vælge ny formand og kasserer.
Forsamlingen drøftede kort de to beretninger, som blev taget til efterretning.
Tom Ahlberg, som er formand for SF Region Hovedstaden, orienterede om arbejdet i regionen. Han sagde
bl.a. at regionen var stærkt optaget af arbejdet med Coronapandemien, og det var hans opfattelse, at

arbejdet foregik meget effektivt og uden de skærmydsler man ser i Folketinget. Man afholdt digitale
torsdagsmøder over zoom som led i den kommende kommunale valgkamp. Der blev taget emner op, som
kunne være relevant i valgkampen, bl.a. om skattely, fødselspolitik m.v.
Tilmeldinger til aktiviteterne i SF Region Hovedstaden foregår igennem: sf.nemtilmeld.dk
3) Regnskab samt godkendelse heraf
Kasserer Bo Öhrström fremlagde det reviderede regnskab.
Driftsregnskabet viser et overskud på 13.186,- kr. Egenkapitalen udgør 89.581,- kr. Så det samlede regnskab
ser fornuftigt ud.
Bo orienterede om, at vi efter den ekstraordinære generalforsamling sidste år havde skiftet bank fra
Danske Bank til Arbejdernes Landsbank og at det nu var formaliseret i vore vedtægter, at formanden og
kassereren tegnede foreningen.
Herefter blev regnskabet godkendt.
4) Indkomne forslag
Der var ingen forslag.
5) Aktivitetsplan og budget samt diskussion heraf
Bestyrelsen havde udsendt et forslag til aktivitetsplan samt budget.
Der var enighed om, at den kommunale valgkamp havde prioritet i aktiviteterne og der var afsat 20.000 kr.
til valgkampen. Det blev fremhævet, at man var glad for at Yilmaz Yildiz stillede sig til rådighed som
kandidat, så vi kunne føre valgkamp herude med en lokal kandidat.
Man godkendte herefter aktivitetsplan og budget. Man foreslog bestyrelsen at overveje et møde med
Holger K. Nielsen om hans seneste synspunkter vedr. venstrefløjens politiske strategi.
6) Valg
Ifølge partiforeningens nye vedtægter skal der i ulige år vælges:
Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2-5 suppleanter, 1 revisorer samt en revisorsuppleant.
Vi skal endvidere vælge
- 1 københavnsbestyrelsesmedlem (samt en suppleant)
Følgende blev valgt:
 Kasserer: Bo Öhrström blev genvalgt for 2 år.
 Bestyrelsesmedlemmer: Joan Iversen og Allan Dreyer Hansen 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 genvalgt for 1 år
 4. suppleant: Finn Godtfredsen 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



Suppleant for københavnsbestyrelsesmedlem: Yilmaz Yildiz blev genvalgt for 1 år

7) Eventuelt
Intet at referere

Bestyrelsen i SF Brønshøj- Husum efter generalforsamlingen den 1. marts 2021
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

