
 

 

 
 

     
Referat af generalforsamling i SF Brønshøj/Husum tirsdag den 22. februar 2022 
 
 
1) Valg af dirigent og referent samt godkendelse af dagsorden 
 
Gyrd 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 fremhævede dog den gode valgkamp vi havde herude, særligt at Yilmaz Yildiz var den, 
der fik flest personlige stemmer i Tingbjerg og i øvrigt blev 1. suppleant til borgerrepræsentationen, hvor 
han deltager i de ugentlige gruppemøder med stemmeret. 
Beretningen blev godkendt. 
 
Hans S. Christensen (som er formand i Brønshøj-Husum lokaludvalg) berettede fra lokaludvalget. Han sagde 
bl.a. at lokaludvalgets arbejde var mundet ud i mange større ting såsom at Brønshøj Gamle skole bliver til 
kulturhus i et mageskifte med Pilegården,  at friluftsscenen på Bellahøj er blevet renoveret og den kgl. 
teater vil komme med en opera til sommer, en kulturakse på sigt omkring Brønshøj Torv og meget mere. 
Lokaludvalgene har været inde i en tilpasningsproces og de næste år vil givet blive vigtige med henblik på 
mere lokal indflydelse. Modstanden fra de borgerlige partier mod lokaludvalgene er holdt op, hvilket giver 
bedre arbejdsbetingelser for udvalgene.  
Hans har repræsenteret SF i lokaludvalget i 8 år, de seneste 4 år som formand. Da der nu skal vælges et nyt 
lokaludvalg vil han gerne give arbejdet videre til yngre kræfter, hvilket også er lykkedes, se nedenfor under 
valg. Forsamlingen takkede Hans for arbejdet, som har været godt for SF Brønshøj, da de lokale ting er 
blevet bedre integreret i partiforeningens arbejde og i øvrigt har han medvirket til at mange vigtige ting er 
blevet etableret i Brønshøj-Husum. Endvidere er kontakten til gruppen i borgerrepræsentationen blevet 
væsentligt udbygget og fungerer godt. 
 



 

 

Joan Iversen berettede fra SF København. Hun sagde bl.a. at arbejdet i for høj grad har bygget på kun to 
personer, formand og kasserer, hvilket har resulteret i for sene indkaldelser m.v. Meget arbejde havde 
været koncentreret omkring kommunalvalget. Konstitueringen havde bla. medført nogle lidt underlige 
resultater bla i forbindelse med udpegning til hjemmeværnets distriktsudvalg, hvor vi gerne ville have haft 
Jeanne Blyme som repræsentant (hun blev suppleant). De poster hvor der ydes honorar er gået til  BR 
medlemmer for at man kunne købe dem fri for arbejde, hvilket er helt fornuftigt. Joan orienterede 
endvidere om arbejdet med at etablere en lufthavnsskrivegruppe. Man har nu valgt 4 medlemmer, hvoraf 1 
fra Tårnby/Dragør, som er uenig med resten idet man i Tårnby/Dragør går ind for udvidelse af lufthavnen i 
modsætning til partiforeningerne i København.  
 
Forsamlingen drøftede kort de to beretninger, som blev taget til efterretning. 
 
Tom Ahlberg, som er formand for SF Region Hovedstaden, var forhindret i at møde, så man konstaterede 
blot, at regionen har haft mange aktiviteter og en god valgkamp. Vi gik frem fra 2 til 3 medlemmer i 
regionsrådet. 
 
 
3) Regnskab samt godkendelse heraf 
 
Kasserer Bo Öhrström fremlagde det reviderede regnskab. 
 
Driftsregnskabet viser et overskud på 10.166,- kr. Egenkapitalen udgør 102.129,- kr. Så det samlede 
regnskab ser fornuftigt ud.  
 
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.  
Man overvejede et møde med Holger K. Nielsen om hans seneste synspunkter vedr. venstrefløjens politiske 
strategi samt hans nye bog. Endvidere blev det foreslået, at man afholdt møder med mad og tilmelding til 
mødet, så man bedre havde overblik over hvor mange der kom, og forhåbentlig også kunne tiltrække lidt 
flere når det var lidt festligt. Forsamlingen gav udtryk for, at man ville have forståelse for, hvis bestyrelsen 
overskred budgettet en smule, såfremt der var behov for at arrangementerne blev lidt dyrere for at 
tiltrække flere medlemmer m.v. 
Man godkendte herefter aktivitetsplan og budget.  
 
6) Valg 
 
Ifølge partiforeningens vedtægter skal der i lige år vælges: 
 
Formand og 1 bestyrelsesmedlem samt 2-5 suppleanter, 1 revisorer samt en revisorsuppleant. 
 
Vi skal endvidere vælge 

- 1 københavnsbestyrelsesmedlem (samt en suppleant) 



 

 

- 1 medlem af Brønshøj-Husum lokaludvalg for de næste 4 år samt en 1. suppleant og en 2. 
suppleant 

- 3 delegerede til SF’s landsmøde i Kolding den 18.-20. marts 
- 2 delegerede til SF region Hovedstadens årsmøde den 3. marts 

 
Endelig skal vi indstille en folketingskandidat (SF’s formand Pia Olsen Dyhr er folketingskandidat i dag) 
 
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 genvalgt for 1 år 
 4. suppleant: Jesper Meisner 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 

 
 Lokaludvalgsmedlem: Jesper Meisner blev valgt for 4 år 
 1. suppleant til lokaludvalget: Ida Berendsen blev valgt for 4 år 
 2. suppleant til lokaludvalget: Jeanne Blyme blev valgt for 4 år 

 
 Delegerede til SF’s landsmøde: Hans S. Christensen, Jette Nielsen, Tom Petersen 

 
 Delegerede til SF region Hovedstadens årsmøde: Tom Ahlberg 

 
Endelig vedtog forsamlingen at indstille Pia Olsen Dyhr som folketingskandidat 

 
 
 
7)  Eventuelt     
 
Intet at referere 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen i SF Brønshøj- Husum efter generalforsamlingen den 22. februar 2022 
 
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 
 
Jesper Johansen Meisner, tlf. 23627080, email j.j.meisner@gmail.com 
 
 
 
 
 


