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Referat af bestyrelsesmøde  ALBERTSLUND 
Mandag den 10. maj 2021 kl. 19.00.  via Teams 

 

 
 Deltagere: Else, Inge, Birgit, Mette 
 Ikke tilstede: Jørgen, Søren og Mehmet 
 Afbud: Karen, Tina og Vivi 
   

  
1. Valg af referent: Inge 

 
2. Godkendelse og evt. prioritering af dagsorden. Godkendt  

 
3. Kommende bestyrelsesmøder:  03. juni kl. 19.00. Vi prøver at afholde det med fysisk fremmøde. Else un-

dersøger om vi kan være på Birkelundgård.  

4. Medlemsmøder – planlægning og opfølgning jf. arbejdsplan 

Evaluering af/opsamling fra medlemsmøde 06. maj: Socialpolitikken. Det var et godt møde. Mette har skre-
vet referat.  

Planlægning af kommende medlemsmøder: 

• 26. maj kl. 19.00 på rådhuset i kommunalbestyrelsessalen. - Her kommer Ole Hvas og Nils Brøg-
ger fra partikontoret og er med til at sætte valgkampen i gang. Mette Touborg (tidligere borgmester 
i Lejre) deltager online for at fortælle om den strategi, der skal til for at erobre borgmesterposten. 
Den vil vi satse på - måske ikke ved dette valg - men så i hvert fald i 2025. Kandidaterne vil til mødet 
have et udkast til en 3 ugers plan klar inden mødet. Vi vil på mødet forsøge at få nogle medlemmer, 
som ikke er med i bestyrelsen med i en valgkampgruppe. Der vil også blive rette direkte henvendelse 
til nogen der har vist interesse. Else sørger for lidt forplejning til mødet. Inge medbringer 1 – 2 kan-
der kaffe, Birgit te og Mette mælk til kaffen.  

• 7. juni kl. 19.00 - med emnet "Fremtidens Albertslund - om boligbyggeri, hvor vi bl.a. kan sætte en 
kant til Socialdemokratiets ønsker om udbygning af Albertslund - herunder også drøftelser af bofor-
mer, institutioner, skoler mv. Her skal vi også indtænke Borgersamlingens anbefalinger. Else prøver 
at booke Birkelundgård og annoncerer mødet i et nyhedsbrev. Den endelige planlægning finder sted 
på næste bestyrelsesmøde.  

• Vi planlægger vi et Medlemsmøde om den grønne politik - herunder Klimaplanen. Mødet er ikke en-
delig fastlagt men tænkes holdt i begyndelsen af september. Vi har hørt, at kommunen planlægger 
at holde Grøn dag den 18. september 

• Vi forsøger at få afholdt et medlemsmøde mere inden sommerferien, hvor vi diskuterer ældrepolitik 
- herunder faste teams i ældreplejen og unge – herunder AMC. Else hører Leif og Vivi om de kan d. 
22. juni.  

5. Forberedelse af Kommunalvalget i 2021: hvordan skal processen være frem til valget? Punktet aftalt som 
fast punkt indtil videre.  

• Status fra kandidater 

• Planlagte aktiviteter:  
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o Indsamling af skrald den 12. juni 
o Event i Albertslund Centrum lørdag d. 15. juni kl. 10 - 12, som en markering af, at der er ½ 

år til kommunalbestyrelsesvalget. Der vil blive uddelt småkager. Der er bestilt torvevogn, 
som udsmykkes med de nye bannere. Kandidaterne vil lytte til borgernes ønsker til byen.  

o Naturture i samarbejde med DN: 19.maj kl. 19.00 – mødested Gl. Landevej – ved gitterpor-
ten til Radiogrunden, 21. august kl. 11.00 – samme mødested som 19.5., 24. oktober kl. 
11.00 – mødested Vikingelandsbyen, Ledøjevej 35. 

o Valgbus – Forvaltningen skal komme med oplæg senest 1. juni 
o Valgmøder med Pia OD og/eller Jacob Mark til efteråret. Jacob efterlyste datoer på med-

lemsmødet 12.4. Vi opfordrer kandidaterne til at komme med bud på datoer i efteråret.  
 

 
6. Økonomi. Gennemgang jf. vedtægter.  Intet nyt fra kasseren. Else har lagt et valgkampbudget på goog-

ledrev.  
 

7. KB-gruppen: Vi har haft forslag om at der ikke må sendes digital post til borgere op til weekender eller fe-
rier. Forslaget er sendt tilbage til forvaltningen.  

 

8. KOS: Københavns Omegns Storkreds. 

• Udkast til ny samarbejdsaftale skal drøftes på møde 17. maj (og/eller 9. juni). Udkast til samar-
bejdsaftale følger med denne dagsorden. Vi drøftede det udsendte forslag. Det er noget kortere 
ende det oprindelige udkast. Der mangler noget om kandidaternes pligt at indberette hvad der er 
givet at bidrag til kandidatens kampagne. Det vil Else tage op på mødet i KOS d. 17. maj.  

• Serdal Benli har oprettet i netværk i KOS regi (+ Furesø og Rudersdal) om støj. Leif deltager i net-
værket. Else deltog i det første møde, hvor Leif var forhindret. Birgit deltager også gerne. 

 
9. Region Hovedstaden: SFRH efterlyser kandidater fra Albertslund til at stå på listen. Else har forhørt sig hos 

forskellige mulige kandidater, men de har af forskellige årsager ikke ønsket at stille deres kandidatur til rå-
dighed. Inge er villig til at stille op og skriver til Tom og Vagn fra SFRH-bestyrelsen.  
 

10. Aktuelt fra SF Christiansborg  
 

11. Eventuelt: 
 

Mette har forhørt sig hos Bo Vest om mulighed for leje af partilokale, men det er ikke muligt. Else har haft 
kontakt til VA, som heller ikke kan anvise et lokale. Else vil tage kontakt til Kultur og Fritidsforvaltningen.  

 
 

 
10maj 2021/ Inge 


