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                              Referat af bestyrelsesmødet  ALBERTSLUND 
Mandag den 11. november kl. 19.30 – hos Jørgen, Enebærhaven 71 

 
 Tilstede fra bestyrelsen: Else, Inge, Jørgen, Søren Vivi.  Fra KB gruppen: Leif og Mehmet (deltog i 

punkt 6 og 13) 
  
 Afbud: Tina, Karen og Birgit 

  
  

   
1. Valg af referent: Inge 

 
2. Godkendelse og evt. prioritering af dagsorden: Vi startede med punkt 6 og 13, hvor Mehmet og 

Leif deltog.  
 

3. Godkendelse og opfølgning af referat den 01.10.2019 

 
4. Årshjul 2019-2020 – ajourføring 

5. Kommende bestyrelsesmøder:   4.december (Else).  

6. Forberedelse af Kommunalvalget i 2021: hvordan skal processen være frem til valget? Punktet af-
talt som fast punkt indtil videre. Forslag til ønsker/krav til kandidater og forslag til proces blev 
drøftet. Else skriver i næste nyhedsbrev en  opfordring til medlemmerne om at melde deres kandi-
datur. Det er vigtigt, at SF er synlige. Kandidaterne skal profilere sig med læserbreve og på sociale 
medier. Vi talte om at lave åbne arrangementer i form af debat arrangementer og events rundt 
omkring i kommunen. 

 

7. Landsledelsen opfordrer til at gøre November til Nymember. Hvilke tiltag kan vi sætte i værk for at 
skaffe nye medlemmer?  Vi kan vinde en kasse Aksel øl hvis vi øger medlemsantallet med 4,6 %. 
Else har lagt en opfordring på Facebook. Else skriver en opfordring i Nyhedsbrevet og vi giver 2 bi-
ografbilletter til de som skaffer et nyt medlem.  

 

8. SF Landsmøde 7.-8. marts 2020. Der skal vælges delegerede til LM. Da vores GF først holdes 1.3., 
må der indkaldes til et medlemsmøde, hvor der kan vælges delegerede. Vi afholder et medlems-
møde i januar med dette som eneste punkt på dagsorden.  

 

9. Kommende møder og arrangementer: 
a) 23.11.19: Dialogforum i Middelfart: Else deltager.  

b) 26.11.19: KOS-bestyrelsesmøde: Det afholdes i Albertslund. Else har reserveret Frivilligcen-

ter til mødet.  

c) 04.01.20: Nytårskur. Planlægges på næste møde.  

d) 01.03.20: Generalforsamling 
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10. Afholdte møder og arrangementer – kort evaluering/tilbagemelding: 
a) 27.10.19: Budgetmøde 

b) 06.11.19: Medlemsmøde og møde for nye medlemmer. Drøftet.  

 
11. Hjemmeside, Facebook og Nyhedsbrev: Emner til næste nyhedsbrev: Leifs budgettale, Opfordring 

til at skaffe nye medlemmer, Kandidater til kommunalbestyrelsesvalg 2021. 
 

12. Økonomi. Gennemgang jf. vedtægter. Ej drøftet, da Karen ikke var tilstede.  
13. KB-gruppen – herunder resultat af budgetforhandlinger. Spørgsmål til budgetaftale blev drøftet.  

 

14. Københavns Omegns Storkreds. Næste møde er planlagt til den 26. november i Albertslund. Else 
deltager.  

 

15. Region Hovedstaden 
 

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

 
17. Eventuelt 

 
11. november 2019. 


