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SF-Rødovre  

Referat af Generalforsamling i SF Rødovre 

Mandag 28. februar 2022 

På Rødovregård 

 

1. Lars Bæk blev valgt som dirigent. Lone Henriksen og Per Bergmann som referenter. 

2. Torben Pedersen og Gurli Gjettermann blev valgt som stemmetællere. 

3. Organisatorisk beretning var udsendt, så formand Søren Østergaard supplerede med ord om de resultater SF 

Rødovre blandt andet har opnået. Nogle resultater har haft lang leveringstid. Den nye musikskole ved Viften er 

endelig blevet indviet. SF stillede krav om bygning af ny musikskole for adskillige budgetforhandlinger siden – nu er 

den her. Tillykke til alle børn og unge i Rødovre!   

SF er Rødovres grønne parti hvad enten det handler om plasticstrategi eller flere grønne områder – SF stiller krav og 

får dem igennem.  

Vi har ved seneste budgetforhandling stillet krav om oprettelse af et miljøudvalg. Nu er det på plads og med Kenneth 

Rasmussen som formand.  

Kommunalvalget gav stor fremgang til SF Rødovre. Det udløste endnu en plads i KB – og vi var rimelig tæt på den 

tredje plads. Det blev Martin Rosenkrantz, der nu sidder i Kultur og Fritidsudvalget, hvor han allerede har markeret 

sig godt. 

Søren konstaterede at vores arbejdsgrupper fungerer. Arbejdsmarkedsgruppen har fået flere af vores 

nabokommuner med i arbejdet. Det har indtil videre medført at både SF Hvidovre og SF Albertslund har fået 

gennemført samme samarbejdsaftale med kontrolteamet i København, som vi opnåede sidste år. Idrætsgruppen har 

markeret sig godt i arbejdet med den nye idrætspolitik. Vores pavillon er luftet godt og tit i valgkampen og vil - når 

solen igen giver varme - komme ud på torve og stræder for at mødes med borgerne. Psykiatrigruppen er vældig 

aktive og har haft adskillige indlæg i lokalpressen. 

Folketingsvalget 2023: Vi har store forventninger til vores kandidat Troels Stru Schmidt. Og vi har store forventninger 

til os selv – den skal have fuld gas i valgkampen!  

Vi vil også lægge os i selen for at få forøget medlemsskaren. 

Endelig rettede Søren en stor tak til alle der løftede og bar under kommunalvalget – det gav et fantastisk godt 

resultat. 

Beretningen blev uden debat enstemmigt vedtaget. 

Kommunalpolitisk beretning var ligeledes udsendt, hvilket fik gruppeformand Kenneth Rasmussen til kun at komme 

med supplerende betragtninger. Fremrykningen af minimumsnormeringerne er vedtaget. Ligeledes er forslaget om 

klasseloft. Ved forhandlingerne om budget 22 fik vi 200.000kr igennem til en hårdt tiltrængt renovering af 

hjemmeplejens lokale. Hvilket efterfulgtes af KB´s bevilling af yderligere 1. mill – der er glæde over SF i 

hjemmeplejen! 

I Valhøj industrikvarter er der byggeplaner. SF vil have bygget en multiskole med vægt på musiske og håndværksfag – 

en skole der kan tilbyde skolegang til de børn, der tabes i de traditionelle bogligt funderede skoler. 
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Gruppeformanden var dybt, dybt imponeret over den indsats lokalforeningen havde ydet under KV 22. Uddeling af 

mange flere flyers end nogensinde før, deltagelse i valgbod og andre gode gerninger. Alle har en stor aktie i 

valgresultatet. 

Det grønne udvalg er endnu et resultat af godt arbejde. Vi skaber resultater og udvalget giver god mulighed for 

yderligere profilering af SF Rødovre. Udvalget består af Kenneth som formand og dertil to socialdemokrater og to 

konservative. Kenneth har afholdt møde med dem hver især og da det er fornuftige folk har Kenneth store 

forventninger til samarbejdet – der vil ikke blive tale om en ”rød front” i det grønne udvalg.  Det er målet at der 

enighed i udvalget inden der fremsættes forslag i KB 

Kommunalvalget: Forrygende, vi gik frem alle steder i Rødovre! 

Budget 22: Vi fik sat tryk på psykiatrien – der skal ske mærkbare forbedringer. 

Det gav anledning til spørgsmål: 

Hvad med forurening? Vil det blive en opgave for det grønne udvalg eller vil det fortsat ligge i Teknisk forvaltning? 

Svar: Det vil fortsat være forvaltningen, da ekspertisen findes der. 

Forurening ved byggeriet til Taekwondo i Islev. Der kommer forurening frem ved de fleste byggerier i kommunen. 

Det fordyrer hver gang byggerierne. Hvad med at etablere en pulje til oprensning? 

Svar: God idé – den kommer med på budgetseminaret. 

Valhøj industrikvarter? FIR ønsker en multihal, gerne i forbindelse med en multiskole og en multibane. 

Svar: SF ser gerne begge byggerier og vi vil have mere grønt, mere luft. Men vi må erkende at Socialdemokraterne 

gerne vil have mere boligbyggeri, så der skal kæmpes. Der er tilsyneladende lavet aftaler uden om KB, med 

byggefirmaer. Så som lokalplanen ligger nu, vil vi stemme imod og det forventes at Konservative gør det samme. 

Spørgsmålet er hvad Enhedslisten kan finde på?  

Kommentarer: Utroligt, at Britt under valgkampen sagde, at vi ikke skal have mere boligbyggeri, men flere grønne 

områder med lys og luft.  

Skal det endelig munde ud i lejligheder skal det være alment boligbyggeri. Priserne skal holdes i ave, så almindelige 

indtægter kan betale huslejen. 

Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget. 

På opfordring gav Per Bergmann en mundtlig information fra årsmødet i SF´s faglige landsudvalg, der var afholdt 

dagen før. Fra Rødovre har vi nu 2 medlemmer i Landsudvalget. 

Troels Stru Schmidt supplerede som landsledelsesmedlem. Udspillet om ”Danmark kan mere” fra regeringen var 

meget blåt / sort, så SF fik mildnet det rigtig meget. 

4. Regnskabet var udsendt og de få bilag blev fremlagt i lokalet. Kasserer Lone Henriksen kommenterede at 2021 var 

et meget atypisk år på grund af corona – der var meget få udgifter. Bortset fra kommunalvalget, hvor vi satsede 

benhårdt med et stort beløb. 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 

Budget 22: På baggrund af et højere stemmetal får vi højere partitilskud til lokale politiske aktiviteter. Ligeledes vil 

indtægten fra partiskatten forøges, da vi nu har to mand i KB. Posten ”Medlemsaktivitet” er øget i forventningen om 

yderligere tiltag. 
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Kommentarer: Ros til den forøgede og forventede stigning i medlemsaktiviteten, det er meget vigtigt, ikke mindst i 

lyset af FV 23. 

Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 

5. Indkomne forslag. Der var kun ét forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen. Ønsket var at rykke tidspunktet for 

afholdelse af generalforsamling yderligere frem til januar / februar. Årsagen er at Landsmødet lægges tidligere og da 

vi ifølge lovene skal vælge delegerede på GF, kommer vi i tidsnød. 

Det udløste et ændringsforslag, hvilket lød: Generalforsamling afholdes i første kvartal. 

Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget. 

Herefter drøftede generalforsamlingen den udtalelse formanden havde forfattet i anledning af invasionen af 

Ukraine. Der var enighed om at støtte udtalelsen og vi endte med at beslutte, at SF Rødovre startede en indsamling 

der skulle afsluttes fredag, til fordel for Røde kors som hjælp til Ukraine. SF Rødovre lagde 1000,00 i puljen og ville 

opfordre medlemmerne til at give et tilskud.  

Der blev opfordret til, at udtalelsen også blev sendt til lokalpressen. 

6. Det blev drøftet om vi kunne overlade til de velfungerende arbejdsgrupper, at stå for temaaftner / foreslå andre 

tiltag. Spørgsmålet var om det i givet fald så kun var aktivitet for gruppen eller for alle.  

Som udgangspunkt skal det være for alle, men det kunne jo lægges op til gruppens afgørelse? 

Dirigenten konkluderede derefter, at vi flyttede debatten til pkt. 7. 

7. På baggrund af et spørgsmål beskrev Kenneth forløbet, strukturen og indholdet i kommunalgruppemøderne og 

opfordrede igen alle medlemmer til at deltage. Det giver rigtig god sparring til vores KB medlemmer og det giver 

medlemmerne mulighed for direkte at præge politikken. (Interesseret? Send en mail til: krasmuss71@gmail.com ) 

De enkelte grupper gav et kort indblik i deres arbejde:  

Kommunalgruppen mødes mandagen op til gruppemøderne. Kenneth og Martin sætter stor pris på fremmøde af 

medlemmer, det tilfører en bred viden. 

Arbejdsmarkedsgruppens mødes hvert kvartal og består af medlemmer fra Rødovre, Hvidovre, Albertslund, Glostrup 

og Gentofte. Godt at kunne inspirere hinanden med gode tiltag.  Der er meget fokus på det prekære arbejdsmarked, 

hvor der bl.a. er problemer med Flextrafik, med en timeløn helt ned til 10kr. Peter Hummelgård har et godt kompas, 

så gruppen har opfordret Hønge til at presse på. 

Idrætsgruppen har fulgt med i valgene til FIR og Folkeoplysningsudvalgene – det sidste var lettere kaotisk – men 

takket være udspil fra forvaltningen er det faldet på plads. Nærmeste opgave er at få sat gang i den nye 

idrætspolitik. Arbejdsgruppen er meget glade for Martin og hans plads i Kultur & Fritidsudvalget og har et glimrende 

samarbejde med både Martin og Kenneth. 

”Åbent hus” gruppen fik foreningen til at sætte penge i en flot pavillon, der signalerer SF Rødovre til alle sider. Vi har 

luftet den ofte under KV 21 og vil fortsætte de gode takter i 2022. En af ambitionerne er at få flere til at støtte SF 

Rødovre ved at melde sig ind. Og snart kommer FV 23 og vi er klar! 

Gruppen samles inden længe og sætter i samarbejde med vores KB medlemmer og folketingskandidat, datoer på 

aktiviteterne. 

Den Grønne gruppe har det sidste år levet et stille liv, men det er slut nu! Der skal drøftes rammer – struktur og 

emner for arbejdet. Opgaven er primært at være baggrunds- og støttegruppe for Kenneth i det nye grønne udvalg. 

Et af de første tiltag er et indlæg til lokalpressen fra Henrik Havn om vandmiljø med henblik på at øge biodiversiteten 

mailto:krasmuss71@gmail.com


  

4 

 

Psykiatrigruppen har markeret sig godt med flere indlæg i lokalpressen og i de seneste budgetforhandlinger. Der 

fokuseres på 10 års planen og der holdes øje med hvad Rødovre kommune gør. Mistrivsel skal forebygges og vi 

producerer det desværre selv i skoler og institutioner. Gruppens ambition for det kommende arbejde er at fokusere 

mere, at sætte målrettet ind, hvor vi kan gøre en forskel. Gruppen samarbejder med Peter Westermann fra SF i 

regionen. 

En opfordring til gruppen fra generalforsamlingen: Et temamøde hvor der kan opnås bedre viden / indsigt i emnet. 

Medlemskontakt modtager gerne gode ideer og forslag. 

8. Der er folketingsvalg i 2023 – senest. Derfor havde vores folketingskandidat Troels Stru Schmidt fået et punkt på 

dagsordenen. Troels indledte med at rose valgkampen til KV 21, som værende fantastisk og meget positiv       

At børn, ældre og det grønne er meget vigtige emner kan der ikke sås tvivl om, men i disse dage overskygger 

konflikten i Ukraine alt. Troels sidder i Landsledelsen og kunne informere om debatterne, der naturligvis også fylder 

der.  

Der er ingen gode løsninger der er nemme. Der er nu ingen tvivl om, at invasionen er en gennemtænkt og strategisk 

aktion. Det handler for Putin om at skabe destabilisering i flere af randstaterne omkring Rusland. Der er ikke længere 

tvivl om, at hele Ukraine bliver indtaget, så hvad gør vi? 

I Folketinget skal vi passe på, at højrefløjen ikke erobrer dagsordenen. SF skal med i alle drøftelser om øgede 

militærudgifter. For SF vil det være et krav, at økonomien skal bruges til fredsbevarende aktiviteter / materiel. 

Vi skal støtte og hjælpe. Vi vil ikke have Nato tropper udstationeret i Danmark. Men nytter sanktioner? Nytter 

generelle sanktioner? Vi ved, at de vil få store menneskelige konsekvenser. De rige russere har allerede  flyttet så 

meget af deres formuer som muligt. Det der er brug for, er de–eskalering. 

I 90érne integrerede vi russisk økonomi i form af fødevare og energiforsyning – det skal stoppe. Vi skal ud af den 

afhængighed. Kan vi på europæisk plan blive enige om at stoppe denne import, især af gas, vil det være vældig 

effektivt.  

Vi skal have gang i landbaserede møller (de er hurtige at etablere) og solceller i en fart. Udrulning af fjernvarmen skal 

op i tempo og biogas skal bruges langt mere effektivt. 

Det gav følgende spørgsmål: 

Har Rødovre kommune aktier eller anden økonomisk aktivitet i Rusland? Kan Rødovre blive en Pen friby, så vi kan 

huse russiske systemkritikere? Hvad med den genopståede snak om A-kraft? Hvad med pensionskassernes 

økonomiske interesser i Rusland? Kan Rødovre modtage flygtninge? Skal vi starte en indsamling til hjælp for 

Ukraine? Vil Putin også gå ind i Baltikum? Amerikansk militær i Danmark – hvor står SF i den debat? Har Danmark 

hjulpet Ukraine med våben? Hvad med Sverige og Finland, hvis de kommer i farezonen? 

Martin Rosenkrantz svarede som fagmand, at det vil være en utroligt omfattende opgave at få afdækket om RK har 

økonomi i Rusland. Det er ”sindsygt” mange lag der skal afdækkes og undersøges. 

Kenneth undersøger om Rødovre kan blive Pen friby og ligeledes med spørgsmålet om modtagelse af Ukrainske 

flygtninge. 

Det er utrolig ærgerligt, at debatten om A-kraft er blusset op igen. Der er intet nyt i det. Det er stadig ufattelig dyrt at 

bygge, det tager årtier at bygge og affaldsproblemet er stadig ikke løst og det vil i øvrigt udgøre en sikkerhedsrisiko i 

tilfælde af krig. Troels tilføjede, at de der argumenterer for, at a-kraften kun skal bruges i de situationer hvor sol og 

vind ikke kan levere nok, må have glemt at man ikke kan tænde og slukke for anlægget efter behov! 

Pensionskassernes interesser må vurderes af ejerne – fagbevægelsen? 

Forslaget om indsamling til Røde Kors blev hurtigt vedtaget. Der var enighed om at SF Rødovre lagde 1000,- i puljen 

og at indsamlingen skulle løbe i en uge. (Der blev indsamlet 5.350,-!) 
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Baltikum er medlem af Nato, så hvis der stadig er lidt rationel tænkning i Putin, vil det ikke ske. 

SF vil ikke være med til permanente baser i Danmark. I en krigssituation vil vi naturligvis stille os til rådighed for at 

hjælpe. Vi vil ikke være med til at Danmark går enegang på dette område. 

Danmark har hjulpet Ukraine med mange ting – også våben. Det er en balancegang, der skal holdes, for ikke at blive 

betragtet som aktivt deltagende i konflikten, med de deraf følgende konsekvenser. 

Sverige og Finland betragtes som Nato allierede og det ved Putin godt! 

9. Troels havde som det venlige menneske han er, sagt ja til at føre os gennem opstillingsformens og 

anmeldelsesformens labyrinter. Det gjorde han så godt, at vi efter opklarende spørgsmål og en kort debat vedtog 

følgende: 

• d) Enkeltopstilling i kreds + prioriteret sideordnet 

Stemmeseddel: Nr. 1 er de enkelte kredses kandidat Øvrige kandidater: Urafstemningens resultat 

• f) Enkeltopstilling i kreds + partiliste 

Stemmeseddel: Partilistens (iht. urafstemning mellem de enkelte kredses kandidater) 

e) Enkeltopstilling + sideordnet med nominering 

Stemmeseddel: Nr. 1 er de enkelte kredses kandidat Øvrige kandidater: alfabetisk 

10. Valg til bestyrelsen og revision:  
Formand for 2 år – Søren Østergaard 
Kasserer for 2 år - Lone Henriksen 
Bestyrelsesmedlem for 2 år – Lars Bæk 
Bestyrelsesmedlem for 2 år – Maria Grøndal 
Bestyrelsessuppleant for 2 år – Jens Michael Lemvigh Hansen 
Valg af revisor for 2 år – Birgit Linneboe 
Valg af revisorsuppleant for 1 år – Torben Pedersen 

Alle blev genvalgt med akklamation.  

11. Martin Rosenkrantz, Kenneth Rasmussen og Søren Østergaard blev valgt som delegerede til Landsmøde 2022.  

12. Eventuelt: 

Forslag om fremover at starte generalforsamlingen med ”Når jeg ser et rødt flag smælde” – forslaget blev absolut 

positivt modtaget. 

Opfordring til at besøge arrangementer med ”Islev Life Rock Club” der afvikler musik & dans tre til fire gange årligt. 

Vældig sjovt og hyggeligt. Næste arrangement er 19.03.22. 

Hvis der skal bygges boliger i Valhøjkvarteret, så husk at prioritere ungdomsboliger – er der ikke tale om, at en vis % 

del skal være til unge? 

Er det muligt at pladsanvisningen også medtager anvisning til dagplejerne? 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med tak til de 22 fremmødte for rigtig gode debatter, indlæg og gode 

konstruktive forslag.  
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