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Referat af Generalforsamling i SF Albertslund  

Søndag d. 03. februar kl. 13.00 2019 på Birkelundsgård 

  

Velkomst 

Vi startede med en sang og Else bød velkommen 

Præsentationsrunde 

Til stede: Else, Annette, Karen, Mehmet, Vivi, Jørgen, Lis, Leif, Mette, Niels, Holger,Tina, 

Rene, Søren, Inge 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent – Annette Petersen 

2. Valg af referent – Mette Jacobsen 

3. Valg af stemmeudvalg – Leif og Mehmet 

4. Beretninger fra året, der er gået:  

a: Bestyrelsens beretning – Else 

- Bestyrelsen/SF Albertslund har arbejdet med mål- og handlingsplaner 

- Målene er uddannelsesløfte, børnepolitik og borger- og medinddragelsespolitik 

- Der skal strammes op på tilbagemeldinger/korte referater fra møderne, så ideerne 

kan bredes ud 

-  Bestyrelsen har haft årshjul/arbejdsplan 

Der er blevet arbejdet med de fleste emner undtager EU, der kommer nu 

- 1. maj – SF holdt aftenarrangement alene på Birkelundgaard med 40-50 deltagere 

- Rød cafe – kører godt, næste rød cafe 22. marts 

- SF har været med i ”Gang i Byen” 

- Der er gang i forberedelserne i FT-valget – meget godt med lokal kandidat 

- Vi skal have gang i EU-valgkampen 

- Vi har lavet sommerpostkort – skal vi fortsætte? 

- Vi skal i god tid diskutere, hvad vi gerne vil have på kommunens budget i 2020? 

Kommentarer: 

Søren: Fællesskabspolitikken – tog udgangspunkt i kommunens oplæg 

Leif: 1.maj – rigtigt godt arrangement, vi skal fortsætte det, måske stadig sammen med 

EL om morgenen 

Savner at vi ikke har klima med i vores mål- og handlingsplaner, savner nytårskuren i 

beretningen, sommerpostkort er godt 

Rene: Børnepolitikken skal med – Vivi svarer: Vi skal være i god tid inden budgettet, vi 

skal være konkrete 
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Karen: 1.5 – rigtig god aften, ikke stort arbejde, vi skal tale med EL – de kan stå for 

arrangementet om morgenen og vi for det om aftenen – vi skal tale med dem 

Søren: Miljø – vi er med på det i kommunen, sidste år talte vi om integration og unge i 

kommunen 

1. maj – rigtig god tanke fra Karen om delt arrangement 1. maj 

Rene: Flere hænder i daginstitutionerne – det samme som vi har sagt før. Rosenlysagen 

må vi tage med – hvordan håndterer vi den? 

Karen: Temaudvalg: Ungeliv i Albertslund, klima er oplagt som emne – læg sig op af 

borgerforslaget til FT 

Leif: Skal vi have lønsumsstyring eller normeringsstyring på daginstitutionerne? Hvad 

gør de med børn med særlige behov? 

Miljø/klima i Albertslund: Der er et hul ift. Klimapolitikken – vi skal overveje om vi skal 

brug krav om skovrejsning, flere træer, buske – vindmøllelaug mv 

Vivi: Børn – vi skal udfordre forestillingen som Albertslund som børnekommune – 

specielt for børn med udfordringer, diagnoser, handicaps – er vi mindst lige så ringe som 

gennemsnitskommuner. Ungepolitikken – det er vigtigt at vi byder ind. Klima – enig med 

Leif – vi kan spille ind fordi Alternativet har mistet pusten. Vi kan være trækrammere i 

foråret – Vivi vil gerne 

Søren: Albertslund er det sted med flest træer i Storkøbenhavn, først skal vi have 

affaldssortering til at fungere 

Rene: Vi er ved at tabe Albertslund som børnenes by 

Niels: Folkeskolen er blevet meget presset efter specialklasser/grupper er blevet 

nedlagt, der mangler ressourcer på folkeskolerne 

Tina: ”Kram et træ” ”Plant et træ” kunne være gode ideer 

Inge: Klima – godt at løfte op – kunne tiltrække unge 

Annette: Børnepolitik handler også om skoler, vi skal samle op og melde ud. Rød Cafe: 

Hvis der kommer valg, bliver 22.3 lavet om til valgcafe med Vivi 

Else: Beklager at nytårskuren blev glemt. Enig i at vi også skal arbejde med klima – 

måske sammen med verdensmålene 

Beretningen blev godkendt 

 

b: Kommunalbestyrelsesgruppens beretning - Leif 

1. år med ny KB – vi er meget enige i KB, så det er svært at finde en platform – har 

prøvet at få mere kant, har stemt i mod nogle forslag, væksten er flyttet til Albertslund – 

der er mange nye byggeprojekter i gang – primært boliger 
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AMC – udkast til at AMC bliver i Albertslund med el-køretøjer ved stadion 

Gode samarbejder, gode relationer – ville meget gerne have Gert P. pladsen igennem 

Mehmet: Svært at komme igennem med el-køretøjer, men med AMC har man lyttet 

Søren: Hvordan ser ”riget” Albertslund ud nu – mange giver udtryk for at de ikke 

længere kan kende Albertslund, der laves papirløsninger, folk med behov for støtte 

bliver talt ned til, forvaltningen er ikke venlig stemt – vi skal overveje at høre om at lave 

et forum for Albertslunds borgere om deres frustrationer – hvad tænker de? 

Else: Sørens forslag ligger i tråd med at ”Politikken skal tilbage til politikerne” – 

lyttemøder, som åbent borgermøder 

Rene: Mehmet og Leif er to ildsjæle, borgermøder skal kigge fremad, hvad kan vi lære, 

hvordan kommer vi videre 

Karen: Der er lavet en ny folkeskoleaftale fra FT – møde med folkeskolelærerne i 

kommunen om implementering, der er ved at blive lavet en ny fællesskabspolitik i 

kommunen, betyder ikke at integrationsrådet skal nedlægges, Frivilligcenteret kan 

bidrage 

Mehmet: Der er en sag på ØU om at integrationsrådet erstattes af et 

medborgerskabsråd på tirsdag – kom med input 

Else: Kom til før ØU og KB møder 

Leif: Tak for ideerne, vi har forslag om at vi ikke må flyve indenrigs, samt at de borgere, 

der har betalt for pladser når de er kommet fra hospital, skal have penge tilbage. 

Holder K. orienterede om den aktuelle politiske situation på Christiansborg og der var 

efterfølgende diskussion. 

5. Drøftelse af mål og handlingsplaner for 2019 

Bestyrelsen anbefaler, at vi fortsætter arbejdet med målene for 2018:  

 Uddannelsesløfte (et løfte til unge albertslundere om at de vil blive løftet til de 

starter uddannelse/arbejde)  

 Børnepolitik (flere hænder i institutionerne, fastholde antallet af skoler)  

 Borgerinddragelse/medborgerskabspolitik (integration, aktiv medborger, kaptajn i 

eget liv, frivillighed) 

Vi skal have klima – herunder verdensmålene med ind – i 2019 

 

Karen: Ungeløftet kan komme ind under emnet om at sikre unge albertslundere et godt liv, 

klima og verdensmål er godt,  

Vivi: Godt tænkt at koble klima til verdensmål, fællesskabspolitik er vigtigt – også at sige 

det svære om de ikke-eksisterende fællesskaber, børnepolitik – vigtigt at holde fast i 

normeringerne, vigtigt at høre på familier med børn med særlige behov og deres 

bekymringer, ungeløftet (vi taber rigtig mange unge på gulvet – de falder i et hul – der er 

mange der går uden uddannelse, går hjemme) 

Tine: Alle fire emner skal prioriteres: Vi skal tænke løsninger på tværs af foreninger, 

frivillige og professionelle i medborgerskabspolitiken, inklusionen i Folkeskolen betyder 

også at inklusionsbørnene fylder meget i klassen og tager meget opmærksomhed. 
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Udd.parathedsvurderinger i 8. kl – bliver de enkelte ikke udd.parate gjort klar til at være 

udd.parat inden udgangen af 9.kl? 

Mehmet: Vi skal komme med gode eksempler som kan komme med i medborgerpolitikken 

Rene: Hvad har vi gjort, hvad virker, institutioner skal være professionelle 

Karen: ABC kan spille en rolle i at få unge til at gennemføre uddannelse 

Tina: Antallet af hænder i institutionen betyder meget 

Niels: ABC dækker langt fra hele Albertslund 

Leif: Bestyrelsen skal sammen med KB udarbejde arbejdsplan og prioriteringer, vi skal lære 

af andre steder i landet, vi er afhængige af puljer i kommunen – vi får mange penge derfra. 

Søren: Hvad med Mentorordningen 

Mette: FGU’en kan betyde at mange unge falder igennem 

Vivi: Mentorordningen forsvinder med den nye beskæftigelseslov 

  

6. Godkendelse af partiforeningens regnskab 

a. Regnskab gennemgået. Leif har som kritisk revisor gennemgået regnskabet og det 

er aflagt efter bogen 

Regnskabet er godkendt enstemmigt 

7. Vedtagelse af budget for nyt regnskabsår 

Der blev uddelt nyt forslag til budget, hvor der er større indtægter, hvilket er i 

overensstemmelse med dette års regnskab. 

Budgettet er vedtaget enstemmigt 

 

8. Behandling af indkomne forslag.  

a. Bestyrelsen har lavet et udkast til udtalelse fra GF. Den blev sendt afsted med små 

ændringer. 

 

9. Valg af bestyrelse og suppleanter  

Formand – Else Morthorst 

Kasserer – Karen Tobisch 

Bestyrelsesmedlemmer 

Søren Vincent 

Inge Dahn 

Tina A. Messaoudi 

Jørgen S. Andersen 

Vivi Nør Jacobsen 

 

Suppleant:  

Birgit Hauer 

 

10. Valg af revisor og suppleant 

a. Leif Pedersen – revisor 

b. Mette Jacobsen – revisorsuppleant 
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11. Valg af delegerede til landsmøde den 30.-31. marts 2019 

a. Vivi, Leif og Inge er valgt som delegerede 

 

12. Valg af delegerede til repræsentantskabet i SF Københavns Omegns Storkreds 

(Repræsentantskabsmøde afholdes 03. april 2019 kl 19.00). Vi har en delegeret pr. 

påbegyndt 40 medlememr 

a. Else, Inge er valgt. Birgit bliver spurgt. 

 

13. Valg af delegeret til repræsentantskabsmøde i SF Region Hovedstaden. 

(Repræsentansskabsmødet holdes den 11. marts 2019 kl. 17-21). Vi har én delegeret pr. 

påbegyndt 100 medlemmer. Der bliver fundet en i bestyrelsen, muligvis Inge 

 

14. Valg af kontaktperson til SF Fagligt Udvalg.  

a. Jørgen er valgt 

 

15. Evt. 

a. Rene: Rene har lavet støttekoncerter for flygtningebørn – har haft mød med Steen 

om evt. at holde i Musikteateret næste gang sammen med Dansk Flygtningehjælp 

den 20.6 

b. Jørgen: Der skal være sandwich til næste GF. Det er frustrerende at man ikke kan 

finde indkaldelser, referater mv elektronisk – hverken på hjemmeside eller FB. Else 

svarer: Hjemmesiden er ikke beregnet til at være dynamisk og vi skal passe på med 

persondataforordningen. Der vil være referater fra GF og bestyrelsesmøder på 

hjemmesiden. 

c. Mehmet: Pia var til Ramadanmiddag hos Mehmet sammen med bestyrelsen. Skal vi 

gentage? Bestyrelsen får bolden. 

d. Karen: Cykel-matadorspil er lavet – forslag til steder man kan stoppe modtages med 

kyshånd. Så hvis man er interesseret kontakt Karen. Jørgen og Leif har meldt sig 

e. Leif orienterede om Rosenlysagen.  

  

2. februar 2019 

Mette Jacoben 


