Socialpolitisk Forening Hovedstaden
Generalforsamling 29. marts 2017
1. Formalia, herunder valg af dirigent og referent
Preben Etwil blev valgt som dirigent.
Kirsten Windekilde blev valgt som referent.
Dirigenten åbnede mødet og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Den udsendte dagsorden blev godkendt.

2. Fremlæggelse af formandens beretning
Formand Marlene Haarder fortalte om bestyrelsens aktiviteter i det forløbne år, med fokus på
tendensen til, at Danmark som samfund sætter pres på de mest udsatte grupper; flygtninge, der
alligevel ikke strømmer ind, kontanthjælpsmodtagere, der mister deres penge, uanset om de er
for syge til at arbejde, og de psykisk syge, hvor det ene værested efter det andet lukker, samtidig
med at sundhedsvæsenet har svært ved at rumme dem – for blot at nævne nogle af de grupper,
som er hårdt ramt af den førte politik.
I januar 2017 var flere af bestyrelsens medlemmer med på et socialpolitisk statusmøde, som LO var
vært for, og i februar var bestyrelsen repræsenteret på Ulighedens Topmøde, som tænketanken
CEVEA holder hvert år. I år blev der især dykket ned i den måde, arbejdsmarkedet udvikler sig på,
med flere og flere atypiske ansættelser, som er dårligt sikret, også i ”den danske model”; med en
kommunal økonomi der lægger an på frivilligt arbejde, og med krav om at alle arbejder, selv hvis
de kun kan arbejde få timer om ugen.
Malene fortalte, at bestyrelsen lægger vægt på at få så mange medlemmer som muligt
engageret i Hovedstadsforeningens arrangementer – det er den måde, vi profilerer os på som
forening; det er ved vores aktiviteter, at vi henter opmærksomhed og legitimitet. Det er her, vi kan
vise, hvor der er behov for en særlig socialpolitisk indsats, mere viden og historisk overblik.
Malene orienterede fra generalforsamling i SPF’s Landsforening den 10. marts, hvor det stod klart,
at det er trange tider for vores – nu – lille forening. Landsforeningens økonomi hænger i laser, og
som bestyrelse i Hovedstadsforeningen besluttede vi derfor at eftergive Landsforeningen et
tilgodehavende på 22.750 kr. i form af grundbidraget for 2014, som vi aldrig har fået udbetalt.
Økonomien i Hovedstadsforeningen er stadig sund. Vi kan godt holde til et trangt år. Men
samtidig bliver vi også nødt til at tage nye skridt, så vi kan blive ved med at eksistere. Vi er i fuld
gang med at spare, hvad den ydmyge ramme for aftenens arrangement også er udtryk for.
Under debatten om formandens beretning blev det bl.a. fremhævet, at intentionen må være at
skaffe flere medlemmer for at mobilisere om den socialpolitiske debat og værdighed for alle –
ikke ”bare” at styrke foreningens økonomi.
Det blev også fremhævet, at der til en egentlig strategi skal træffes nogle valg: Skal foreningen
sætte en dagsorden – har foreningen en mærkesag, som skal sættes i fokus de næste 2 år?? Eller
skal foreningen påvirke andres dagsorden?

3. Beretning fra Yggdrasilkomiteen
Ove Lund berettede fra Yggdrasilkomiteen, at initiativ- og engagementsprisen blev indstiftet på
SPFH’s generalforsamling i 2013, med det formål at sætte fokus på ”et fremragende socialpolitisk
initiativ” indenfor Hovedstadsforeningens geografiske område.
Prisen er blevet uddelt i 2014, 2015 og 2016 – sidst til Asrin Mesbah for JuraRådgivningen, der holdt
oplæg under den indledende debat.
Komiteen ønsker at inddrage foreningens medlemmer aktivt i at opspore og komme med forslag
om ”fremragende socialpolitiske initiativer” i SPFH’s geografiske område, som kan fortjene en
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Yggdrasilpris. Jo flere, der er med til at opspore, jo større er chancen for at vi i Hovedstadsforeningen får øje på – og kan sætte fokus på – det unikke initiativ og engagement. Vi vil derfor opfordre
medlemmerne til at indsende motiverede forslag til prismodtager for 2017 allersenest den 1.
september. Forslag skal sendes til SPFH’s kasserer på mailadressen kwindekilde@gmail.com. Prisen
for 2017 forventes uddelt ved et arrangement medio november.

4. Fremlæggelse af årsregnskab
Kasserer Kirsten Windekilde fremlagde det udsendte, reviderede årsregnskab, som – i modsætning
til et budgetteret merforbrug på 5.000 kr. i forhold til grund- og aktivitetsbidrag for 2016 – udviste et
mindreforbrug på ca. 5.000 kr., altså en forbedring af beholdningen pr. 31.12.2016 på ca. 5.000 kr.
Som formanden oplyste under beretningen, har SPFH i lyset af Landsforeningens dårlige økonomi
eftergivet et krav på grundbidraget for 2014 på 22.750 kr., som SPFH aldrig har modtaget, selvom
alle forudsætninger var opfyldt.
Ved revisionen var der ”overhovedet ingen bemærkninger” til årsregnskabet.

5. Præsentation af bestyrelsens forslag til budget for 2017
Kasserer Kirsten Windekilde præsenterede bestyrelsens forslag til budget for 2017, der er præget af
Landsforeningens aktuelt dårlige økonomi, som medfører, at lokalforeningerne ikke tildeles grundbidrag, og at aktivitetsbidrag skal søges hos Landsforeningen.
Under debatten stillede Pia Schnedler-Meyer sig til rådighed som frivillig fundraiser, med henblik
på at skabe større rummelighed i SPFH’s budget til aktiviteter i det kommende foreningsår.

6. Valghandlinger
a. Valg af bestyrelse
Bestyrelsen består i foreningsåret 2017/2018 af:
Ane Stenbak (nyvalgt for 2 år – på valg i 2019)
Anne Sofie Bøjrup (genvalgt for 2 år – på valg i 2019)
Claus Aarestrup (på valg i 2018)
Katrine Schnedler-Meyer (på valg i 2018)
Kirsten Windekilde (på valg i 2018)
Lotte Andersen (nyvalgt for 2 år – på valg i 2019)
Line Askgaard (nyvalgt for 2 år – på valg i 2019)
Ove Lund (genvalgt for 2 år – på valg i 2019)
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer på det første møde efter
generalforsamlingen.

b. Valg af revisor
Preben Etwil

c. Valg til Yggdrasilkomiteen
Generalforsamlingen vælger 3 repræsentanter til Yggdrasilkomiteen. Valgt er:
Bente Rich
Malene Haarder
Pia Schnedler-Meyer

7. Forslag fra bestyrelsen
Anne Sofie Bøjrup præsenterede En vision for SPFH 2017, som kan ”gøre drømme til virkelighed”:
Missionen er at skaffe flere medlemmer, og at gøre det (endnu mere) interessant at være
medlem. I bestyrelsen tror vi på, at vi – med vores aktiviteter – allerede både fastholder
medlemmer og skaffer nye. Men vi må også erkende, at det kunne være meget bedre. Vi er
f.eks. ikke gode til at tiltrække gruppen af unge – og vi tror ikke, at det er fordi de ikke interesserer
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sig for socialpolitik. Måske ved de ikke hvad det er? Eller mere sandsynligt: Måske ved de ikke,
hvem VI er – eller at vi findes.
Hvis vi skal nå ud til nye målgrupper, har vi brug for ekstra kræfter. Derfor foreslår bestyrelsen, at
der nedsættes en arbejdsgruppe blandt medlemmerne, som kan bidrage med at tænke (nye)
tanker om, hvordan vi i Hovedstadsforeningen kan rekruttere flere, forbedre og udvikle vores
arrangementer, lave fundraising osv.
Under debatten var der tilslutning til forslaget, som den nyvalgte bestyrelse derfor skal arbejde
videre på at realisere.

8. Øvrige Indkomne forslag
Der var ikke indkommet andre forslag.

9. Eventuelt
Under punktet overrakte dirigenten, Preben Etwil, på foreningens vegne en gave til Malene
Haarder som afgående formand.
Malene Haarder overrakte en flaske vin til dirigenten som tak for den gode mødeledelse.
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