
Referat for bestyrelsesmøde SF Aalborg 

Mandag den 4. november 2019 19:00 – 21:30 

 

Lokation: SF Aalborg, Løkkegade 20 

Afbud : Lisbeth BP p.gr.a. forhandlinger i FT 

 

1) Godkendelse af dagsorden (2 min) 

Punkt 7 blev fremrykket som punkt 3. 

Dagsordenen godkendt med denne ændring. 

 

2) Valg af referent og ordstyrer (2 min) 

Ordstyrer : Melina 

Referent : Jens 

 

3) Orientering fra LL og Folketinget (20 min.) 

       LL:  

       Allan orienterede. 

4) Orientering fra (15 min) 

a) Formanden 

Der var møde søndag med SF’s transportordfører Anne Valentina Berthelsen, bl.a. Om 
Egholm-motorvejen. 

SF, Ø og Å har lavet fælles åbent brev til borgmester og transportminister om at udvide 
VVM med en paralleltunnel. 

b) SFU  

Intet 



c) SF Nordjylland 

Åbent Dialogmøde i Hobro 28.11 

Der skal vælges nyt nordjysk landsledelsesmedlem inden nytår 2019 

 

 

d) Kommunale grupper 

Busse : Der er i en lokal arbejdsgruppe udarbejdet et notat om, hvordan man kan forsøge 
at sikre en af SF-Aalborgs mærkesager : Lokal overholdelse af vedtagne kommune- og 
lokalplaner. 

 

 

e) Andre: 

Intet 

  

 

5) Kommunalvalg (30 min.) 

Det kommende kommunalvalg og proceduren henimod valg af kandidater, drøftedes. 

 

Bestyrelsen har tidligere besluttet at indstille valg af partiliste til medlemsmødet 19.11. På 
medlemsmødet vælger de fremmødte opstillingsform. Et medlem, der ikke møder op på 
medlemsmødet, kan være repræsenteret pr. fuldmagt, dog kan hver fremmødt max. 
Medbringe en fuldmagt. 

 

Bestyrelsen beslutter, at der skal vælges spidskandidat til generalforsamlingen i foråret. 

 

Bestyrelsen mener, at det er vigtigt, at der også er en ung kandidat på den øverste del af 
listen, og at der på den baggrund søges det maximale samarbejde imellem SF og SFU, 
både ved opstilling af kandidater og i selve valgkampen. 

 



6) PAUSE 10 min. 

 

7) Økonomi (20 min.) 

a) Valgregnskab - status 

Kassereren orienterede. 

Bestyrelsen besluttede, at der ved fremtidige valg indskærpes, at kandidaterne skal føre 
helt præcise regnskaber. 

Bestyrelsen opfordrer til, at Kassereren søger kontoen genåbnet hurtigst muligt. 

 

b) Økonomi generelt:  

Intet 

 

8) Budget Aalborg Kommune (25 min) 

Enhedslistens deltagelse i budgetforliget og SF’s mulighed for god kommunal opposition 
drøftedes. 

Læserbreve til at følge op på budgettets skævheder bør skrives. 

Bestyrelsen vil drøfte kommunikationsstrategi frem mod næste valg. 

 

9) Kommende aktiviteter (10 min.) 

a) Integrationsdebat? 

Udskudt indtil videre. 

b) Julefrokost? 

Ingen. 

c) Fredagsbar? 

Ingen 

d) Generalforsamling 



Bestyrelsen ønsker at anvende lørdag den 29.2.2020. Mad fra 12-13. Generalforsamling 
fra 13 til 18. 

e) Dialogforum i Middelfart, - 23. november 2019. 

Tilmeldingsfrist: 15. november (Allan deltager, andre interesserede sender en mail til 
Allan) 

f) Vintertræf/kommunalpolitisk landsmøde i Svendborg, 11 – 12. januar 

         Vi har 8 stemmer, interesserede bedes melde sig. 

g) Landsmøde 7 - 8. marts i Kolding 

Tilmeldingsfrist: 5. februar 

 

Bestyrelsens beslutning: Medlemsmøde: 29. januar om landsmødet og valg af delegerede. 

Allan booker 4 hotelværelser. 

 

h) Andre aktiviteter 

Næste bestyrelsesmøde afholdes 16-12-2019. 

 

Der forsøges afholdt et møde i januar med næstformand Lise Müller. 

 

10) Ansøgninger (2 minutter) 

Ingen 

 

11) Eventuelt (2 min) 

Mulige valgforbund drøftedes. 

Inge : Nye og pænere borde i lokalerne ? 

 

 

 


