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Referat af bestyrelsesmødet  ALBERTSLUND 
Onsdag den 21. oktober kl. 19.00 Mødet holdes i Frivilligcenteret. 

 

 Bestyrelsesmedlemmer: Else, Mette, Søren, Tina,  
 Suppleanter: Birgit, Jørgen 
  
 Afbud: Karen, Vivi og Inge 
 Diana deltog i punkt 4. 
   

  
1. Søren blev referent 

 
2.  Dagsordenen blev godkendt  

 
3. Kommende bestyrelsesmøde:  Mandag den 23. november kl. 19.00 holdes på Birkelundgård (pejsestu-

en) 

4. Forberedelse af medlemsmødet i november 2020. Datoen ændret fra 4. til 8. november, da ikke alle 
kandidater kunne den 4. Det kunne hedde: Mød dine kandidater til KV 2021. Det overvejes om 
mødet kan holdes som søndagsmøde med brunch i Sundhedshuset. Diana har gode ideer til ind-
hold. Birgit booker Sundhedshuset og Diana og Birgit er tovholdere. Ved samme lejlighed tilbyder 
Diana at fortælle om arbejdet med de unge (utilpassede) og i den forbindelse om DKE (Den krimi-
nalpræventive Enhed).  Else drøfter med Leif, om han vil komme med et oplæg til drøftelse med 
medlemmerne på et medlemsmøde om SF’s kritik / forslag til handlinger i forhold til Klimaplanen, 
der er i høring de næste fire uger. Den skal politisk besluttes inden jul. I samme moment kan dis-
kussionen om COOP- byggeriet / Posthusgrunden tages op.  
 
 

5. Forberedelse af Kommunalvalget i 2021: hvordan skal processen være frem til valget? Else mailer 
ud til kandidaterne og bestyrelsen, de papirer der indtil nu er udarbejdet i forhold til KV 21. Kan-
didaterne er gået i gang med uformelle interne møder. Vi skal sørge for, at såvel bestyrelse som 
kandidater koordinerer og informerer hinanden løbende om initiativer i forhold til KV 21. 

• Vi skal bl.a. drøfte, hvordan vi sætter gang i politikudviklingsarbejdet. 

• Forberedelse af event den 16. november (ét år til KV21). Kandidaterne drøfter forslag. 
 

6. Økonomi. Drøftet  
 

7. KB-gruppen – herunder en stor tak til Vivi for at være vikar for Leif – og et velkommen tilbage til 
Leif.   

 

 
8. Valg af Folketingskandidat –  Vivi er også valgt i Tåstrup, så hun er spidskandidat i Tåstrupkredsen 
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9. KOS: Københavns Omegns Storkreds.  
Referat fra ekstraordinært Repræsentantskabsmøde den 7. oktober.  Inge og Tina deltog i mø-
det. Mødet drøftet. 
 

10. Region Hovedstaden 
Repræsentantskabsmøde torsdag den 24. september kl. 17. Inge deltog – og blev valgt ind i be-
styrelsen. Vi drøftede SFRH’s tilbud om at ringe til nye medlemmer, men blev enige om, at det er 
mest hensigtsmæssigt, at henvendelse sker lokalt. Til gengæld vil vi gerne slå et slag for de gode 
arrangementer som SFRH holder – bl.a. rækken af møder om Verdensmål. Else skrive lidt i Ny-
hedsbrevet.  
 

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

12. Eventuelt 
 
 

 
 
22. oktober / 2020 Søren 


