
                                                                                                                                     

 
 
 
 
Hermed indkaldes til generalforsamling i SF Brønshøj-Husum tirsdag den 22. 
februar 2022 kl. 19.00 (lokale eller evt. online møde vil blive udmeldt senere). 
 
 
Kære medlemmer af SF Brønshøj-Husum 
 
Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling i partiforeningen. På grund af coronaepidemien 
ved vi endnu ikke om generalforsamlingen vil blive afholdt online over Teams eller om vi indkalder 
til et fysisk møde. Dette vil blive udmeldt senere. 
 
Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter. Hvis du har forslag, som du 
ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal de være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før 
generalforsamlingen, altså den 8. februar 2022. Du kan sende dine forslag til Hans S. Christensen 
(christensenhanss@gmail.com). Bestyrelsen sørger så for at videreformidle forslag til 
medlemmerne inden generalforsamlingen. 
 
Vi glæder os til at se jer alle til generalforsamlingen. 
 
 
Mange hilsner 
 
Bestyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bestyrelsens forslag til dagsorden 
 
Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og er følgelig: 
 
1) Valg til dirigent og referent samt godkendelse af dagsorden 
 
2) Beretning fra bestyrelsen og repræsentanter i interne udvalg og offentlige forsamlinger efterfulgt 
af diskussion herunder bestyrelsens beretning, beretning fra lokaludvalget, beretning fra SF 
København samt orientering fra SF Region Hovedstaden. 
 
3) Regnskab samt godkendelse heraf (revideret regnskab vil blive omdelt på generalforsamlingen 
eller udsendt kort før generalforsamlingen) 
 
4) Indkomne forslag 
 
5) Aktivitetsplan og budget 
 
6) Valg -  ifølge vedtægterne skal der i lige år vælges formand (Hans genopstiller) samt 1 
bestyrelsesmedlem (Martin genopstiller) samt 2-5 suppleanter (I 2021 blev følgende valgt: Jette, 
Tom, Yilmaz og Finn. Alle genopstiller bortset fra Finn som er flyttet og derfor har skiftet 
partiforening). 
Vi skal vælge 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 
 
Endvidere skal vi vælge 1 bestyrelsesmedlem til SF København (Joan genopstiller). 
 
Og vi skal vælge et medlem af Brønshøj-Husum lokaludvalg for de næste 4 år samt en 1. suppleant 
samt en 2. suppleant (Vi indstiller og Borgerrepræsentationen godkender) 
 
Vi skal også vælge 3 delegerede til SF’s landsmøde i Kolding den 18.-20 marts. 
Og vi skal vælge 2 delegerede til SF Region Hovedstadens årsmøde den 3. marts 
 
Endelig skal vi indstille SF’s formand, Pia Olsen Dyhr som folketingskandidat. 
 
7) Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
Ad pkt 2) Beretninger 
 
 
A) Bestyrelsens beretning 
 
Også i 2021 har coronakrisen præget året men politisk har SF haft et godt år. Igen har vore 2 
medlemmer  af Europaparlamentet, Margrethe og Kira, arbejdet med meget væsentlige sager, 
ligestilling, beskæftigelse, klima, miljø, bekæmpelse af skattely m.v. Og vi får løbende oversigter 
over arbejdet i deres nyhedsbrev som man kan abonnere på ”Nyt fra SF i Europaparlamentet”. 
Vores 14 medlemmer i Folketinget har arbejdet stærkt og nået mange flotte SF-resultater. Vi vil blot 
nævne, at vi også i år indgik i finanslovsaftalen, og det er ikke svært at få øje på SF i aftalen. Et 



sænket klasseloft for de yngste elever. Bedre mulighed for udsat skolestart. Ekstra penge til 
fødeafdelingerne. Og ikke mindst en milliard til akut førstehjælp til vores pressede sundhedsvæsen. 
Og selvom vi havde ønsket os mere, så er det tilfredsstillende at det, som SF har kæmpet for i årevis, 
bliver til virkelighed. Skridt for skridt. Det her er forbedringer, der kan mærkes i hverdagen. Det 
barn, der får mere tid med de voksne, til at lære og lege. Personalet i frontlinjen af Corona-
pandemien, der nu får vished for, at de eller deres partner ikke trækkes i pension, fordi de vælger at 
gøre en ekstraordinær indsats. Flere penge til at sikre et godt liv for ældre og mennesker med 
handicap. Vi skruer endnu engang op for de grønne tiltag, der skal gøre Danmark CO2-neutralt om 
få år med mere vindenergi og mere skov. Og så er det banebrydende, at Danmark nu får sine første 
naturnationalparker under havets overflade. For vi skal passe langt bedre på det hav og det 
undersøiske liv, der er en del af vores arv som ønation. Det er kun muligt, fordi vi stadig har et 
flertal, der overordnet rykker Danmark i en mere socialt retfærdig og bæredygtig retning. Det er SF 
garant for.  
Og nu kan vi godt begynde at se frem til en folketingsvalgkamp der kommer senest om halvandet år, 
hvor vi gerne skulle gå mere frem og sikre et rødt flertal. 
 
2021 har i høj grad stået i kommunalvalgkampens tegn. Her snart 2 måneder efter kommunal- og 
regionsvalget er brikkerne faldet på plads i landets kommuner og regioner. 
SF gik stærkt frem ved valget: 184 valgt ind i kommuner og regioner i hele landet – endda nøjagtig 
lige mange kvinder og mænd. Og så blev vi fjerdestørst på landsplan (7,6% af stemmerne) med den 
største fremgang blandt de røde partier, og en ekstra borgmesterpost i Hvidovre. I alt fik vi 3 
borgmestre, en i Hvidovre, en på Langeland og en i København. 
 
Her i København gik SF frem (fra 8,3% i 2017 til11% i 2021af stemmerne), vi fik et ekstra mandat 
så vi nu har 6 mandater i Borgerrepræsentationen. Sisse Marie Welling bevarede posten som 
sundheds- og omsorgsminister og vor lokale kandidat Yilmaz Yildiz kom efter en flot valgkamp ind 
på 7. pladsen og er 1. suppleant til Borgerrepræsentationen. Det er bemærkelsesværdigt, at vi i 
Tingbjerg gik frem fra 3,5% i 2017 til 10,8% i 2021 og at Yilmaz Yildiz var den kandidat der fik 
flest personlige stemmer af alle opstillede i Tingbjerg. Har man en lokal kandidat der kan tale til 
vælgerne så de forstår det lokalt og som er kendt i området kan man virkelig føre valgkamp. Godt 
gået af Yilmaz. 
 
I Region Hovedstaden fik vi ligeledes et ekstra mandat (og 9,3% af stemmerne) så vi nu har 4 
mandater i regionsrådet.  
 
Stor tak til alle der gav en hånd med i valgkampen her i Brønshøj 
 
På det internationale plan kan man endnu engang kun gentage at fremtiden ser turbulent ud. Efter 
Brexit, Trumps afgang med et splittet USA, Putin, kinesisk dominans mange steder, stigende 
militær oprustning, dårlige resultater på klimaområdet, større spænding omkring polarområdet og 
den snigende nationalisme og højredrejning byder fremtiden på stor ustabilitet. Heldigvis vandt Joe 
Biden præsidentvalget i USA, hvilket kan give en smule optimisme, men han står over for en 
kæmpeopgave med at skrue Trumphs ugerninger tilbage og har store problemer hjemme og synes 
heller ikke at stå stærkt på den internationale arena. 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. Det er vigtigt at arbejde for, 
at EU får en mere fremtrædende rolle i international politik. 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 har vi arbejdet på at få oprenset Utterslev Mose. Det er fortsat ikke lykkedes, men 
vi arbejder videre for at få kommunen til at oprense den. Kulturlivet bør styrkes og vi må kræve, at 
bydelen tilgodeses i forhold til det indre København, som løber med for meget. Vi har arbejdet hårdt 
på at gøre Brønshøj Gamle Skole til kulturhus og det er lykkedes så vi får en stærk kulturplads med 
biblioteket, Rytterskolen og Brønshøj Gamle Skole omkring Brønshøj Torv. Og det er ligeledes 
lykkedes at få renoveret Bellahøj friluftsscene og der er lavet aftaler med bl.a. det Kgl. Teater om en 
forestilling til sommer. 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 fortsat 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”.  
 
Vi deltager normalt i de løbende dialogmøder som afholdes et par gange om året , hvor 
folketingsmedlemmer, medlemmer af Europaparlamentet, regionsformænd og 
partiforeningsformænd mødes og drøfter den politiske udvikling.  
 
I 2022 skal vi igen have afstemning om folketingskandidater i Københavns Storkreds. Vi har i SF 
Brønshøj tidligere indstillet partiets formand Pia Olsen Dyhr som folketingskandidat. Hun blev 
valgt til Folketinget ved det seneste folketingsvalg. Vi foreslår hende igen som folketingskandidat 
her i Brønshøj. 
 
Partiforeningen 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. Hans er formand for lokaludvalget i Brønshøj-Husum og Yilmaz Yildiz er 
suppleant og sidder i kulturudvalget. Der er her i januar/februar valg til et nyt lokaludvalg og 
partiforeningen indstiller derfor en SF repræsentant i lokaludvalget som skal godkendes af 
Borgerrepræsentationen. 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 4 bestyrelsesmøder. På grund af coronakrisen har vi 
holdt færre end tidligere og de seneste har været online. Ud over de almindelige aktiviteter, som 
anført ovenfor, har der været holdt møde med folketingsmedlem Halime Oguz, hvor vi drøftede 
integration og boligpolitik og med vor borgmester i København, Sisse Marie Welling, hvor vi 
drøftede kommunalvalgkampen og SF’s politik i København.  
 
Vi havde ved sidste generalforsamling i 2021 i alt 91 medlemmer. Vi er nu i januar 2022 81 
medlemmer. Faldet skyldes først og fremmest, at nogle er flyttet fra bydelen og nogle er afgået ved 



døden. Men det er af stor betydning, at vi får rekrutteret flere nye medlemmer. Men vi må 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 Brønshøj har en 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. Det er vor erfaring at den er meget lidt brugt af 
medlemmerne.  
 
 

B) Beretning fra lokaludvalget (mundtligt, Hans) 

 
C) Beretning fra SF København (mundtligt, Joan) 
 
 
D) Orientering fra Region Hovedstaden (mundtligt, 
 
 
 
Ad pkt 5) Aktivitetsplan og budget for 2022/2023 
 
Aktivitetsplan 
 
Tirsdag den 22. februar 2022, Generalforsamling i SF Brønshøj 
 
Torsdag den 3. marts 2022, Årsmøde i Region Hovedstaden 
 
Lørdag den 5. marts 2022, Årsmøde i SF København 
 
Fredag – søndag den 18. - 20 marts 2022, SF’s landsmøde i Kolding 
 
Tirsdag den 5. april 2022, åbent bestyrelsesmøde 
 
Marts/juni 2022, medlemsmøde om aktuel politisk sag 
 
Tirsdag den 24. maj 2022, åbent bestyrelsesmøde 
 
Tirsdag den 16. august 2022, åbent bestyrelsesmøde 
 
Efteråret 2022, medlemsmøde om aktuel politisk sag, evt. tur et sted. 
 
Tirsdag den 20. september 2022, åbent bestyrelsesmøde 
 
Tirsdag den 8. november 2022, åbent bestyrelsesmøde 
 



Tirsdag den 10. januar 2023, åbent bestyrelsesmøde 
 
Tirsdag den 24. januar 2023, Temamedlemsmøde 
 
Tirsdag den 21. februar 2023, Generalforsamling i SF Brønshøj 


