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Referat af bestyrelsesmødet  ALBERTSLUND 
Onsdag den 17. marts kl. 19.00. Mødet holdes digitalt via Teams 

 
 Bestyrelsesmedlemmer: Else, Inge, Jørgen, Karen, Mette, Søren, Vivi. 
 Suppleanter: Birgit, Mehmet, Tina 
 Afbud: Karen og Tina 
   

  
1. Søren blev referent 

 
2. Godkendt dagsorden  
 
3. Kommende bestyrelsesmøder:  tirsdag  20/4 – mandag  10/5 torsdag  3/6 

4. Hvad vil vi i bestyrelsen det kommende år?  Mange gode forslag omkring 1. maj.  Ønske om at SF-centralt 
laver en ”streaming” af 1. maj –taler og lægge det ud på Face-book eller Zoom. Else kontakter Christians-
borg om dette, samt booker Birkelundgård. Forslag om at mødes uden for Birkelundgård kl. 18 i mindre 
grupper og bruge stedet som base. (Toilet og kaffe). Selvfølgelig afhængig af hvilke restriktioner, der mel-
des ud til den tid. Karen og Mehmet vil godt stå for at lave noget mad evt. som ”diner Transportable”. 1. 
maj arr. aftales endeligt på bestyrelsesmødet d. 20/4.  Else havde lavet en liste med arbejdspunkter og for-
slag til emner for politikudvikling / medlemsmøder. Vi blev enige om flg.  Temaer: skole, børn og unges 
trivsel, ældre, klima og det grønne samt nybyggeri i byen. Borgersamlingens 8 anbefalinger medtænkes i 
vores drøftelser. Medlemsmøde om børn og unge: tovholdere: Mette og Birgit, Vivi og Else. De laver oplæg 
og fastsætter en dato. Holdes evt. på teams. Vi forestiller os i alt 3 medlemsmøder. Et medlemsmøde om 
det grønne og bæredygtighed lægges op til kommunens grønne dag, som forventes at blive afholdt d. 18/9 
-2021.  

5. Forberedelse af Kommunalvalget i 2021: hvordan skal processen være frem til valget?  Kandidaterne er fulde 
af optimisme og kampgejst.   Initiativer, økonomi og planlægning blev drøftet. 

• Kampagnegruppe 

• Status fra kandidater 

• Planlagte aktiviteter:  
o Indsamling af skrald den 17.-18. april (med DN) og 12. juni 
o Valgbus – få flere til at stemme. KB har vedtaget at arbejde videre med sagen. Der kommer 

et konkret udspil fra forvaltningen til juni-mødet. 
o Valgforbund - status 

 
6. Økonomi. Gennemgang jf. vedtægter:  udsat 

 
7. KB-gruppen: udsat 

 

8. KOS: Københavns Omegns Storkreds.  
If. Referat fra seneste bestyrelsesmøde (vedhæftes) er mødet om samarbejdsaftale udskudt til 17. maj 
og/eller 9. juni. Vi får tilsendt nyt udkast til drøftelse den 18. april. 
 

9. Region Hovedstaden:  Inge anbefaler at man mødes med SF-regionspolitikerne og snakker om politik i 
regionen. Det kan ske hver torsdag. Man kan tilmelde sig. 
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10. Aktuelt fra SF Christiansborg:  Der er mulighed for at møde Jacob Mark hver tirsdag digitalt, anbefalet af 
Birgit. 
 

11. Eventuelt: intet. 

 

18 marts 2021 Referent Søren  


