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Referat af opstillingsmødet for Brønshøj-Husum Lokaludvalg 
Mandag den 1. marts 2014 kl. 19.00 på Husum Skole 

  
 
1. Velkomst  
Lokaludvalgssekretær Kathrine Collin Hagan bød velkommen til opstillingsmødet og præsenterede 
aftenens program. Lokaludvalgssekretær Kathrine Collin Hagan fortalte kort om lokaludvalget og dets 
opgaver samt om repræsentantskabets rolle. Desuden kunne Lokaludvalgssekretær Kathrine Collin 
Hagan berette, at BR havde udpeget følgende 8 politiske medlemmer til Brønshøj-Husum Lokaludvalg: 
 
Liste A: Erik Fisker 
Liste B: Fadel Juanmiry 
Liste C: Lis Søkvist 
Liste F:  Hans S. Christensen 
Liste O: Laust Andersen 
Liste I: Jakob Dabrowski 
Liste V: Ernst Sørensen 
Liste Ø: Palle Lolk 
 
Lokaludvalgssekretær Kathrine Collin Hagan introducerede herefter til hvad der skulle foregå på 
aftenens opstillingsmøde. I løbet af aftenen skulle opstillingsmødet tage beslutninger om:  
 

a) Valg af områder, som skal repræsenteres i lokaludvalget.  
b) Valg af 15 medlemmer og 2 suppleanter for hvert medlem.  

 
2. Valg af ordstyrer og referent 
Lokaludvalgssekretær Kathrine Collin Hagan foreslog Ejner Jensen som ordstyrer.  
Ejner Jensen Petersen blev valgt som ordstyrer. 
 
Lokaludvalgssekretær Kathrine Collin Hagan foreslog Pernille Vesterager Neergaard, 
lokaludvalgssekretær for Vanløse Lokaludvalg, som referent. Pernille Vesterager Neergaard blev valgt 
som referent. 
 
3. Aftenens program  
Ordstyrer Ejner Jensen takkede for valget og fortalte uddybende om aftenens program, der foregik i to 
faser. Først skulle opstillingsmødet drøfte og beslutte, hvilke områder, der skulle være repræsenteret i 
Brønshøj-Husum Lokaludvalg. Dernæst skulle mødet beslutte, hvilke personer, der skulle repræsentere 
de pågældende områder som medlemmer i lokaludvalget, og hvem der skulle vælges som suppleanter. 
For begge faser gjaldt det, at de tilstedeværende repræsentanter blev inddelt i grupper, som hver især 
skulle komme med deres bud på dels områder (1. gruppearbejde) og forslag til medlemmer og 
suppleanter (2. gruppearbejde).   
 
4. Valg af områder til lokaludvalget 
Brønshøj-Husum Lokaludvalg havde foreslået den nuværende sammensætning af lokaludvalget som 
udgangspunkt for opstillingsmødets beslutning om områdefordeling. Kathrine Collin Hagan gennemgik 
forslaget. 
 
Med udgangspunkt i Lokaludvalgets forslag, blev sammensætningen drøftet i følgende 3 grupper, der 
på forhånd var blevet inddelt på baggrund af deltagernes foreningstilhørsforhold: 
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 Bord 1: Sport & Fritid; Børn & Unge; Kultur 

 Bord 2: Byudvikling/handel/trafik/miljø; Social/integration/trossamfund; og Ældre 

 Bord 3: Bolig 
 
Hver gruppe valgte en bordformand, som i pausen efter gruppearbejdet satte sig sammen med de andre 
bordformænd, ordstyreren og værten. Denne koordinerende gruppe skulle skabe et overblik over de 
områder, som der var enighed om, såvel som de områder, der ikke var enighed om. De områder der 
ikke var enighed om, skulle efter pausen diskuteres i plenum og sendes til afstemning. 
 
Der var i alt mødt 37 stemmeberettigede frem. En mødedeltager forlod mødet kl. 19.48.  
 
Afstemning om områder 
Der var i alt 36 stemmeberettigede til stede. Der blev sat 3 forslag til afstemning i første omgang: 
 
Forslag A: ” Der stilles forslag om at fjerne en plads fra ældre/senior området samt en fra byudvikling, 
handel, erhverv, trafik og miljø som tilføres børne- og unge området, der så får 3 pladser.  
 

Forslag 1 Antal pladser 

Børne- og ungdomsområdet 3 

Sports- og Fritidsområdet 2 

Ældreområdet 1 

Byudvikling, handel, erhverv, trafik og miljø 1 

Kultur 3 

Bolig 3 

Social, integration og trossamfund 2 

Lokalt valgte medlemmer i alt 15 

 
 
Forslag B: ” Der stilles forslag om at område fjernes 1 pladser fra boligområdet, som så får 2 i alt”.  
 

Forslag 2 Antal pladser 

Børne- og ungdomsområdet 2 

Sports- og Fritidsområdet 2 

Ældreområdet 2 

Byudvikling, handel, erhverv, trafik og miljø 2 

Kultur 3 

Bolig 2 

Social, integration og trossamfund 2 

Lokalt valgte medlemmer i alt 15 

 
 
Forslag C: ” Der stilles forslag om at fjerne 1 pladser fra kulturområdet, som så får 2 i alt”.  
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Forslag 3 Antal pladser 

Børne- og ungdomsområdet 2 

Sports- og Fritidsområdet 2 

Ældreområdet 2 

Byudvikling, handel, erhverv, trafik og miljø 2 

Kultur 2 

Bolig 3 

Social, integration og trossamfund 2 

Lokalt valgte medlemmer i alt 15 

 
For forslag A stemte 27. 
 
For forslag B stemte10 
 
For forslag C stemte 17. 
 
Forslag A og C gik videre til anden afstemning. 
 
Anden afstemning: 
Der stemmes om forslag A og C 
 
For forslag A stemte: 27 
 
For forslag C stemte: 9 
 
Opstillingsmødet besluttede således, at følgende områder skal være repræsenteret i Brønshøj-Husum 
Lokaludvalg:  
 

Valgområder Antal pladser 

Børne- og ungdomsområdet 3 

Sports- og Fritidsområdet 2 

Ældreområdet 1 

Byudvikling, handel, erhverv, trafik og miljø 1 

Kultur 3 

Bolig 3 

Social, integration og trossamfund 2 

Lokalt valgte medlemmer i alt 15 

 
 
5. Valg af medlemmer og suppleanter til lokaludvalget 
Opstillingsmødet skulle dernæst beslutte, hvilke personer, der skulle repræsentere de pågældende 
områder i lokaludvalget, og hvem der skulle vælges som suppleanter. 
 
Deltagerne drøftede igen i grupper, hvilke personer, der skulle vælges som medlemmer og suppleanter 
på de områder, der lå indenfor gruppens emnefelt.  
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Ejnar Jensen gjorde opmærksom på at Københavns Kommune opfordrer opstillingsmødet til i henhold 
til ligestillingsloven at vægte en ligelig fordeling af kønnene på pladserne. 
 
På følgende områder var der flere kandidater til flere medlemspladser i lokaludvalget, hvilket betød, at 
der skulle foretages afstemning. Afstemningen foregik ved almindeligt flertalsvalg (den korte metode).  
 
På følgende områder var der fredsvalg: 
 

Børne- og ungdomsområdet: 
Valg i plenum 

Sports- og Fritidsområdet:  
Lars Søndergaard, Husum Boldklub samt Sheik Mohammad Saleem, Copenhagen 
Cricket Club 

Ældreområdet: 
Valg i plenum 

Byudvikling, handel, erhverv, trafik og miljø: 
Valg i plenum 

Kultur: 
Mohammed Al Hamod, Tingbjerg Kultur Forening, Kirsten Møller, 
Kunstklubben2700, samt Niels Jørgen Madsen, Music House 

Bolig: 
Stig Torp Kaspersen, SAB Tingbjerg 
Hind Ouhnia, Beboerforeningen Skolevangen 1 
Freddy Ingvorsen, Husum Grundejerforening 

Social, integration og trossamfund: 
Valg i plenum 

 
Afstemning på området: Børne- og ungdomsområdet 
Til området var der 4 kandidater og der var 3 medlemspladser og 6 suppleantpladser, som skulle 
udfyldes. Hver stemmeberettiget kunne stemme på maksimalt 2 af kandidaterne.  
Resultatet af afstemningen var følgende:  
 

 Morten D. Andersen, Bellahøj Skole – 32 stemmer  

 Janni Nielsen, Red Barnet Ungdom – 22 stemmer 

 Tareq Abdulrahmen, Fædreklubben Tingbjerg – 25 stemmer 

 Christoffer Rosenkrands, Bellahøj 21st Barking – 17 stemmer 
 
 
Afstemning på området: Ældreområdet 
Til området var der 2 kandidater og der var 1 medlemspladser og 2 suppleantpladser, som skulle 
udfyldes. Hver stemmeberettiget kunne stemme på maksimalt 1 af kandidaterne.  
 
Resultatet af afstemningen var følgende:  
 

 Hani A. Qassim, Tingbjerg Somaliske Kvinder – 14 stemmer 

 Vera Rasmussen, Fællesrådet for Omsorgsarbejdet – 20 stemmer 
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Afstemning på området: Byudvikling, handel, erhverv, trafik og miljø 
Til området var der 3 kandidater og der var 1 medlemspladser og 2 suppleantpladser, som skulle 
udfyldes. Hver stemmeberettiget kunne stemme på maksimalt 1 af kandidaterne.  
 
Resultatet af afstemningen var følgende:  
 

 Anders Pedersen, Utterslev Bilaug – 23 stemmer 

 Tahira Ashraf, Handelsforening Brønshøj-Husum – 14 stemmer 

 Erik Byskov, Allegårdens Grundejerforening – 3 stemmer 
 
Afstemning på området: Social, integration og trossamfund 
Til området var der fire kandidater og der var 2 medlemspladser og 4 suppleantpladser, som skulle 
udfyldes. Hver stemmeberettiget kunne stemme på maksimalt 1 af kandidaterne.  
 
Resultatet af afstemningen var følgende:  

 Juan Just, Husum Sogn Kirke – 9 stemmer 

 Hannebeth Christensen, Natteravnene – 27 stemmer 

 Peter Nejsum, Brønshøj Meninghedsråd -16 stemmer 

 Sabah Qarasnane, Tingbjerg Eves Universe – 15 stemmer 
 
Manglende udfyldning af pladser 
Ordstyrer Ejner Jensen oplyste, at Opstillingsmødet ikke havde besat alle suppleantposter, hvilket 
betød, at der indtil mandag den 5. marts 2014 kl. 12.00, ville være mulighed for, at de valgte 
medlemmer kunne indmelde navne på suppleanter til sekretariatet på tlf  38811049 – mail: 
kch@okf.kk.dk.  
 
6. Afrunding 
Lokaludvalgssekretær Kathrine Collin Hagan informerede om det videre forløb. 
Borgerrepræsentationen skal den 13. marts 2014 formelt udpege de lokale medlemmer, som 
repræsentantskabet har indstillet til Brønshøj-Husum Lokaludvalg.  
 
Torsdag den 20. marts 2014 træder lokaludvalget sammen for første gang for at afholde sit 
konstituerende og første møde. 
 
Lokaludvalgssekretær Kathrine Collin Hagan afsluttede med at takke repræsentantskabet for det flotte 
fremmøde og en god demokratisk proces. 
 
7. Medlemmer og suppleanter til lokaludvalget 
Efter valg på opstillingsmødet og efterfølgende udfyldning af tomme suppleantpladser har 
repræsentantskabet besluttet at indstille følgende lokalt valgte medlemmer og suppleanter til 
godkendelse af Borgerrepræsentationen:  
 
 

Medlemmer indstillet af repræsentantskabet 

 
 

Område Navn 
Forening, organisation, 
brugerbestyrelse m.v. 
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1 Børn og unge Morten Andersen Bellahøj Skole 

2 Børn og unge Tareq Abdulrahman Fædreklubben Tingbjerg 

3 Børn og unge Janni Nielsen Red Barnet Ungdom 

4 Sports- og Fritidsområdet Lars Søndergaard Husum Boldklub 

5 Sports- og Fritidsområdet 
Sheik Mohammad 
Saleem 

Copenhagen Cricket Club 

6 Ældreområdet Vera Rasmussen Fællesrådet for Omsorgsarbejdet 

7 
Byudvikling, handel, 
erhverv, trafik og miljø 

Anders Pedersen Utterslev Bilaug 

8 Kultur Mohammed Al Hamod Tingbjerg Kultur Forening 

9 Kultur Niels Jørgen Madsen Music House 

10 Kultur Kirsten Vibeke Møller Kunstnerklubben 2700 

11 Bolig  Stig Torp Kaspersen 
SAB Tingbjerg 
 

12 Bolig Hind Ouhnia Beboerforeningen Skolevangen 1 

13 Bolig Freddy Ingvorsen Husum Grundejerforening 

14 
Social, integration og 
trossamfund 

Hannebeth Christensen  Natteravnene 

15 
Social, integration og 
trossamfund 

Peter Nejsum Brønshøj Meninghedsråd 

 
 


