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Hermed indkaldes til generalforsamling i SF Brønshøj-Husum tirsdag den 21. februar 
2023 kl. 19.00 på Frederikssundsvej 118A. 
 
 
Kære medlemmer af SF Brønshøj-Husum 
 
Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling i partiforeningen.  
 
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 7. februar 2023. 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. 
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3 Regnskab samt godkendelse heraf (revideret regnskab vil blive omdelt på generalforsamlingen 

eller udsendt kort før generalforsamlingen). 
 

4 Indkomne forslag 
 

5 Aktivitetsplan og budget (budgettet omdeles på generalforsamlingen eller udsendes kort 
forinden). 
 

6 Valg -  ifølge vedtægterne skal der i ulige år vælges kasserer (Bo genopstiller) samt 2 
bestyrelsesmedlemmer (Joan og Allan genopstiller) samt 2-5 suppleanter (I 2022 blev 
følgende valgt: Jette, Tom, Yilmaz og Jesper). Alle genopstiller. 
Vi skal vælge 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 
 
Endvidere skal vi vælge 1 bestyrelsesmedlem (Joan genopstiller) samt 1 suppleant til SF 
København. 
 
Vi skal også vælge delegerede til SF’s landsmøde i Kolding den 1. og 2. april. 
Vi skal vælge delegerede til SF Københavns årsmøde 11. marts i Grøndal multicenter. 
Og vi skal vælge delegerede til SF Region Hovedstadens årsmøde den 7. marts på 
regionsgården i Hillerød. 
 

7 Eventuelt. 
 
 
 
Ad pkt 2) Beretninger 
 
 
A) Bestyrelsens beretning 
 
2022 har været et år der har vendt op og ned på mange ting politisk såvel internationalt som 
nationalt. Efter at coronakrisen har præget de seneste snart 3 år startede Rusland i februar 2022 krig 
mod Ukraine. Krigen og den heraf spændte sikkerhedpolitiske situation har defineret politikken i 
2022. Som følge af både krigen og coronakrisen har vi haft en inflation, der er buldret derudaf og 
har skabt økonomiske problemer for mange, særligt lavindkomstgrupper og naturgasbrugere. 
Endvidere er mange ukrainere flygtet - også til Danmark. De vestlige lande (USA, EU mfl.) har 
etableret økonomiske sanktioner over for Rusland og støtter massivt Ukraine med våben. 
Herhjemme indgik Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Radikale og SF et nationalt kompromis, 
som har til hensigt at afsætte 2% af bruttonationalproduktet til forsvarsudgifter i 2033, i 
overensstemmelse med NATOs krav. Det er naturligvis ikke uproblematisk for SF at indgå i et sådant 
forlig, men det var godt at partiet tog den beslutning under de givne omstændigheder med at 
aggressivt Rusland, der forårsager en krig i Europa. 
Også spændingerne i Sydøstasien mellem især Kina og Taiwan har præget året. Generelt må man 
sige, at den sikkerpolitiske situation i verden har ændret sig fundamentalt og troen på at kontakt og 
handelssamarbejde i sig selv skaber en fredelig verden har lidt et knæk. Hertil kommer 
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klimaproblemerne, fattigdommen i flere af verdens lande, flygtningestrømme og lokale krige. Så den 
internationale situation vil i endnu højere grad komme til at berøre vor politiske situation både her 
i landet og i EU. 
 
I 2022 har SF op til folketingsvalget i november måned sat sit præg på udviklingen. Vore 2 
medlemmer  af Europaparlamentet, Margrethe og Kira, har arbejdet med meget væsentlige sager, 
ligestilling, beskæftigelse, klima, miljø, bekæmpelse af skattely, sanktioner mod Rusland, hjælp til 
Ukraine m.v. Vores 14 medlemmer i Folketinget har arbejdet stærkt og nået mange flotte SF-
resultater skridt for skridt, som kan mærkes i hverdagen. Børn, natur og klima samt social 
retfærdighed m.v. har været centrale emner for SF.  Men også forsvarspolitikken med det nationale 
kompromis har spillet en rolle for SF’s placering i dansk politik. 
 
Den 1. juni 2022 blev der på foranledning af Regeringen, Venstre, SF, Konservative og Radikale 
afholdt folkeafstemning om afskaffelse af forsvarsforbeholdet. Det blev et historisk ja, på 66,9 % af 
stemmerne til at afskaffe forbeholdet. Partiforeningen førte valgkamp for at støtte afskaffelsen af 
forsvarsforbeholdet.  
 
På grund af de Radikales krav om udskrivelse af folketingsvalg senest i oktober blev der udskrevet 
valg til folketinget i november måned. SF fik et godt valg. Vi gik frem med 0,6% til 8,3% af vælgerne 
og fik et yderligere mandat i Folketinget således at vi nu har 15 mandater. I Københavns storkreds, 
hvor vi havde Pia Olsen Dyhr opstillet, fik vi 3 mandater (Pia, Carl Valentin og Lisbeth Beck Nielsen). 
Pia var den største stemmesluger af alle opstillede i storkredsen og fik 18.758 personlige stemmer. 
Desværre blev Halime Oguz, som vi støttede sammen med Pia her i Brønshøj, kun nr. 4 og kom ikke 
ind i folketinget, men blev suppleant. Partiforeningen fik sat mange plakater op og delt flyers ud i 
postkasser og på gaden. Der blev afholdt 2 vælgermøder herude. 
Til trods for at der var et spinkelt rødt flertal valgt Mette Frederiksen at etablere en regering ”over 
midten”. Og vi har nu en Socialdemokratisk, Moderat, Venstre regering. Regeringen er kommet skidt 
fra start med dens insisteren på at afskaffe Store Bededag, for at finansiere øgede forsvarsudgifter, 
og en ”revolverpolitik” som går ud på at kun de partier der vil afskaffe Store Bededag kan komme 
med i forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig. Vi må håbe at regeringen vågner op og indser, at 
forsvarspolitikken i den nuværende situation tilsiger et meget bredt samarbejde i Folketinget. Og at 
afskaffelse af Store Bededag er en dum ide, som bør forlades. Den nuværende situation med 
inflationskrise, krig, mørke klimaskyer og en ustabil sikkerhedspolitik kræver at alle ansvarlige 
politikere arbejder sammen for det fælles bedste. Og ikke for egen snæversynede vinding. Det bør 
SF arbejde for i den nuværende situation.  
 
Som bekendt var der kommunalvalg i 2021. Her i København gik SF frem (fra 8,3% i 2017 til 11% i 
2021 af stemmerne), vi fik et ekstra mandat og har 6 mandater i Borgerrepræsentationen. Vor lokale 
kandidat Yilmaz Yildiz kom efter en flot valgkamp ind på 7. pladsen og blev 1. suppleant til 
Borgerrepræsentationen. Men da Harun Demirtas har trukket sig, da han er blevet næstformand i 
Dansk Sygeplejeråd, er Yilmaz nu fuldgyldig medlem af Borgerrepræsentationen. Dejligt at vi nu har 
en let tilgang til det politiske arbejde på Rådhuset her i Brønshøj.  
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På det lokale plan her i Brønshøj-Husum har vi bl.a været aktive gennem lokaludvalget. Den 1. april 
2022 tiltrådte det nye lokaludvalg, som er udpeget for en fireårig periode. Arbejdet i Lokaludvalget 
i 2022 har især centreret sig om arbejdet med at udvikle en ny bydelsplan, hvor SF har arbejdet for 
at navnlig vilkårene for børn og unge i bydelen skal være et fokusområde – dels fordi Brønshøj-
Husum er den bydel med flest børnefamilier i Københavns Kommune, dels fordi det er et af de 
relativt få karakteristika, som går igen i alle bydelens fire områder (Bellahøj, Tingbjerg, Husum og 
Brønshøj), og som derfor kan være med til at skabe en fælles identitet og sammenhæng i bydelen. 
Byudviklingen i Tingbjerg og Husum Nord er også blevet flittigt drøftet i løbet af året. SF arbejder for 
at undgå, at der skal reduceres i antallet af almennyttige boliger gennem nybyggeri med andre 
ejerformer og en bedre sammenhæng mellem Tingbjerg og Bystævneparken. Erfaringerne har vist, 
at der ikke er nogen nemme løsninger, men Lokaludvalget arbejder hårdt for at sikre en god dialog 
med alle relevante aktører og for at sikre borgerinddragelsen i udviklingen af områderne. Endelig er 
der en række konkrete sager om fx skoledistriktsændringer, risikoen for Bellahøjhusene i forbindelse 
med storm og en række andre enkeltsager. Her prioriterer SF som udgangspunkt at bakke op, når 
engagerede borgere ønsker at påvirke deres hverdag, men det beror naturligvis altid på en vurdering 
af rimeligheden i den konkrete sag 

Vi deltager normalt i de løbende dialogmøder som afholdes et par gange om året , hvor folketings-
medlemmer, medlemmer af Europaparlamentet, regionsformænd og partiforeningsformænd 
mødes og drøfter den politiske udvikling.  
 
Partiforeningen deltager naturligvis i en række permanente aktiviteter såsom Brønshøj-Husum 
lokaludvalg, Københavnerbestyrelsen, SF Region Hovedstaden samt dialogmøderne. Jesper Meisner 
er politisk udpeget medlem af lokaludvalget. Ida Berendsen er 1. suppleant og Jeanne Blyme er 2. 
suppleant. 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 5 bestyrelsesmøder. Ud over de almindelige aktiviteter, 
som anført ovenfor, har der været holdt møde med næstformand i SF (nu statsrevisor i Folketinget) 
Serdal Benli om forsvarsforbeholdet og med det nyvalgte folketingsmedlem Sigurd Agersnap om 
situationen efter folketingsvalget. Endvidere har vi haft 2 temamedlemsmøder, et i august, hvor vi 
besigtigede Tingbjerg og de mange ting der sker her, og afsluttede festligt med kurdisk mad i Yilmaz 
kolonihavehus og et i januar 2023, hvor vi havde Klaus Mygind på besøg for at drøfte Lynetteholmen, 
og hvor vi fik mad fra Ishtar, ”de etniske rødstrømper”. 
 
Vi havde ved sidste generalforsamling i 2022 i alt 81 medlemmer. Vi er nu i januar 2023 99 
medlemmer. Stigningen skyldes bl.a. at en del meldte sig ind i forbindelse med folketingsvalget og 
andre som gratismedlemmer i en periode. Det er af stor betydning, at vi får rekrutteret flere nye 
medlemmer.  
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SF Brønshøj har en hjemmeside. På hjemmesiden 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, Jesper) 

 
C) Beretning fra SF København (mundtligt, Joan) 
 
 
D) Orientering fra Region Hovedstaden (mundtligt, Tom) 
 
 
 
Ad pkt 5) Aktivitetsplan og budget for 2022/2023 
 
Aktivitetsplan 
 
Tirsdag den 21. februar 2023, Generalforsamling i SF Brønshøj 
 
Tirsdag den 7. marts 2023, Årsmøde i Region Hovedstaden 
 
Lørdag den 11. marts 2023, Årsmøde i SF København 
 
Lærdag – søndag den 1. - 2. april 2023, SF’s landsmøde i Kolding 
 
Tirsdag den 18. april 2023, åbent bestyrelsesmøde 
 
Marts/juni 2023, medlemsmøde om aktuel politisk sag. Evt fællesmøder med flere partiforeninger. 
 
Tirsdag den 23. maj 2023, åbent bestyrelsesmøde 
 
Tirsdag den 15. august 2023, åbent bestyrelsesmøde 
 
Efteråret 2023, medlemsmøde om aktuel politisk sag, evt. tur et sted. Evt. fællesmøder med flere 
partiforeninger. 
 
Tirsdag den 19. september 2023, åbent bestyrelsesmøde 
 
Tirsdag den 7. november 2023, åbent bestyrelsesmøde 
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Tirsdag den 9. januar 2024, åbent bestyrelsesmøde 
 
Tirsdag den 23. januar 2024, Temamedlemsmøde 
 
Tirsdag den 20. februar 2024, Generalforsamling i SF Brønshøj 


