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Referat af bestyrelsesmødet  ALBERTSLUND 
Onsdag den 11. september 2019 kl. 19.30 – hos Else, Toftestræde 

 
 Tilstede: Else, Inge, Jørgen, Karen, Søren, Tina, Vivi. 
  
 Afbud: Birgit 
  

   
1. Valg af referent: Inge 

 
2. Godkendelse og evt. prioritering af dagsorden. Vi starter med punkt 6,8, 12 og 13. Vivi deltog i 

disse punkter.  
 

3. Godkendelse og opfølgning af referat den 12.08.19 
 

4. Årshjul 2019-2020 – ajourføring 

5. Kommende bestyrelsesmøder:  1. oktober (Søren), 11. november (Jørgen), 4.december (Else).  

6. Forberedelse af Kommunalvalget i 2021: hvordan skal processen være frem til valget? Punktet 
aftalt som fast punkt indtil videre. Der skal udarbejdes et forslag til kriterier for forventninger til 
kandidater. Vivi, Tina og Else udarbejder et forslag til bestyrelsesmødet d. 1. oktober. Vi diskuterer 
og beslutter opstillingsform på generalforsamlingen i 2020. Bestyrelsen inviterer Leif og Mehmet 
til bestyrelsesmødet i november, hvor vi taler om den videre proces.  

 

7. Der er aftalt møde den 6. november kl. 19.30 med folketingskandidat Ina Strøjer-Schmidt og SF’s 
to næstformænd. Vi holder møde for nye medlemmer kl. 18 – 19.30 med spisning inden selve 
mødet. Leif reserverer  lokale på rådhuset. Jørgen køber sodavand og kage. 

 

8. Julekort i 2019: Vi udsætter det til næste år, men laver måske en video, som vises på Facebook og 
Instagram.  

 

9. Kommende møder og arrangementer: 
a) 14.09.19: Sommertræf og Dialogforum i København: Vivi, Birgit, Elsebet, René, Tina og Leif 

deltager.  

b) 27.10.19: Budgetmøde.  Lokale mm aftales på næste bestyrelsesmøde.  

c) 06.11.19: Medlemsmøde og møde for nye medlemmer.  

d) Generalforsamling afholdes d. 1. marts i stedet for d. 2. februar. Else reserverer lokale.  

e) Nytårskur foreslås afholdt d. 4. januar kl. 14.  

 

10. Afholdte møder og arrangementer – kort evaluering/tilbagemelding: 
27.08.2019: Medlemsmøde om budget 2020. Se i øvrigt punkt 13. 
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11. Hjemmeside, Facebook og Nyhedsbrev: Else udsender nyhedsbrev vedr. Referat fra 
medlemsmøde d. 27. august, indkaldelse til medlemsmøde om budget d. 27. oktober, invitation til 
møde for nye medlemmer og medlemsmøde med næstformænd Lise Müller og Serdal Benli og 
folketingsmedlem Ina Strøjer Schmidt. Annoncering af generalforsamling.  
 

12. Økonomi. Gennemgang jf. Vedtægter:  Regnskabet fra valgkampen blev gennemgået.  
 

13. KB-gruppen – herunder budgetforhandlinger: Forhandlingsgruppen har holdt 2 møder, hvor de 2 
første kataloger er gennemgået og det 3. bliver gennemgået i morgen. Der har desuden været 
afholdt sættemøde, men de endelige rammer er ikke kendte endnu. Tallene kommer d. 19. 
september. Forhandlingsgruppen indkalder til møde med baggrundsgruppe og bestyrelse, hvor 
forslagene fra spareforslagene fra budget katalog gennemgås og diskuteres overordnet.  

 

14. Københavns Omegns Storkreds. Seneste bestyrelsesmøde blev aflyst fordi evalueringsgruppen har 
været nødt til at skubbe sit næste møde pga manglende besvarelser fra kandidaterne. 
Næste møde er planlagt til den 23. oktober.  

 

15. Region Hovedstaden 
 

16. Aktuelt fra SF Christiansborg – herunder eventuelle referater fra Landsledelsen (videresendes til 
bestyrelsen, når de modtages fra partikontoret).  
 

17. Eventuelt 
 

11.september 2019 /Inge 


