
 

 

 
 

     
Referat af generalforsamling i SF Brønshøj/Husum tirsdag den 21. februar 2023 

 
 
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 at Yilmaz Yildiz nu var fuldgyldigt medlem af borgerrepræsentationen 
og at vi har fået mange nye medlemmer, således at vi nu er over 100 medlemmer. 
Beretningen blev taget til efterretning. 
 
Jesper Johansen Meisner (som er SF’s repræsentant i Brønshøj-Husum lokaludvalg) forklarede hvad 
lokaludvalget var og hvad det arbejdede med. Lokaludvalget bestod af et medlem fra hvert parti i 
Borgerrepræsentationen samt medlemmer fra en række foreninger i Brønshøj-Husum. Lokaludvalget 
arbejder med spørgsmål som vedrører bydelen og kan tage alle relevante spørgsmål op til behandling. I 
øvrigt henviste han til beretningen, som beskrev en række problemer som lokaludvalget arbejdede med. 
Ida Berendsen, som er suppleant til lokaludvalget for SF, sidder i øvrigt i lokaludvalgets kulturudvalg. Hun 
fremhævede at vi mangler en kulturforening i bydelen, og vil gerne arbejde for, at vi får en sådan. 
 
Joan Iversen (som er SF Brønshøjs repræsentant i SF København) forklarede hvad SF København var. SF 
København består af medlemmer fra samtlige partiforeninger i København og har en formand og et 
sekretariat. Der afholdes månedlige møder og man drøfter budgetspørgsmål og hvad der sker i 
Borgerrepræsentationen. Borgerrepræsentanterne deltager i møderne. Man arrangerer 1. maj i 
Fælledparken, der er et Primeudvalg, man drøfter kommuneplanen og står for opstilling af 
folketingskandidater m.m.   
 
De to beretninger blev taget til efterretning. 



 

 

 
Tom Ahlberg (som er formand for SF Region Hovedstaden) forklarede, at SF region Hovedstaden var 
sammensat af samtlige partiforeninger i hovedstadsregionen og fungerede som baggrundsgruppe for vore 
3 medlemmer i regionsrådet. Regionspolitik er meget driftsorienteret. 
Han fremhævede, at der blev holdt mange medlemsmøder med forskellige temaer. 
 
 
3) Regnskab samt godkendelse heraf 
 
Kasserer Bo Öhrström fremlagde det reviderede regnskab. 
 
Driftsregnskabet viser et overskud på 1.495,- kr. Egenkapitalen udgør 101.242,- 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 opfordrede medlemmerne til at komme med forslag til bestyrelsen, hvis man havde emner man gerne 
så behandlet på et medlemsmøde eller lignende. 
Man godkendte herefter aktivitetsplan og budget.  
 
6) Valg 
 
Ifølge partiforeningens vedtægter skal der i ulige år vælges: 
 
Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2-5 suppleanter, 1 revisorer samt en revisorsuppleant. 
 
Der skal endvidere vælges 

- 1 københavnsbestyrelsesmedlem (samt en suppleant) 
- 4 delegerede til SF’s landsmøde i Kolding den 1.-2. april 
- 4 delegerede til SF-Københavns årsmøde den 11. marts 
- 2 delegerede til SF region Hovedstadens årsmøde den 7. marts 

 
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: Jesper Meisner blev genvalgt for 1 år 
 5. suppleant: Rune Pedersen 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 
 Suppleant til Københavnsbestyrelsen: Tom Petersen 

 
 

 Delegerede til SF’s landsmøde: Hans S. Christensen, Jette Nielsen, Joan Iversen og Tom Ahlberg. 
Tom Petersen er gæst på landsmødet.  

 
 Delegerede til SF Københavns årsmøde: Ida Berendsen, Yilmaz Yildiz, Joan Iversen og Jette Nielsen 

 
 Delegerede til SF region Hovedstadens årsmøde: Tom Ahlberg og Joan Iversen 

 
 
 
7)  Eventuelt     
 
Intet at referere 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen i SF Brønshøj- Husum efter generalforsamlingen den 21. februar 2023 
 
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 
 
Rune Magnus Pedersen, tlf. 28296219, email runemp98@gmail.com 
 
 


