Referat af bestyrelsesmødet
ALBERTSLUND
Tirsdag den 22. januar 2019 i Tåstrup Medborgercenter kl. 17.30

Tilstede: Karen, Inge og Else
Ikke tilstede: Marianne
Afbud: Birgit, Søren, Vivi og Tina
1. Valg af referent: Inge
2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
3. Godkendelse og opfølgning af referat den 30.10: Godkendt
4. Årshjul 2019-2020: Region Hovedstaden afholder forskellige temamøder i løbet af året. Vi har
budt ind som værter for mødet med temaet: Mere og vildere natur. Det er programsat til d. 3.
april, men vi foreslår d. 25. april, da der er Repræsentantskabsmøde i KOS d. 3. april. Karen har
planer om at gennemføre et lokalt Matadorspil. Karen arbejder videre med idéen og kommer med
noget til næste bestyrelsesmøde. Karen ajourfører mødekalenderen.
5. Kommende bestyrelsesmøde: Planlægges først efter Generalforsamlingen, når vi har en ny
bestyrelse.
6. Planlægning af Generalforsamling den 3.2. kl. 13.00 med endelig dagsorden og beretning.
 Annette har sagt ja til at være dirigent
 Mette er blevet spurgt om hun vil være referent, men har ikke svaret endnu og ellers kan
Inge måske.
 Forplejning: Karen bager en kage. Else medbringer te. Jørgen køber kaffe, mælk og frugt.
 Bestyrelsen mødes kl. 12.
 Dagsorden gennemgået.
 Under punktet drøftelse af mål og handleplaner vil bestyrelsen påpege, at der bør skrives
referater af møderne.
 Holger og Serdal deltager. Der afsættes ½ time inklusive debat til Holger med nyt fra
Folketinget. Serdal får 20 minutter til nyt fra Landsledelsen.
 Der er ikke indkommet forslag.
 Under beretning skal vi bl.a. diskutere 1. maj.
 Årshjulet sættes op på skærmen.
 Søren udvælger et par sange og kopierer.
7. Folketingsvalgkamp:
 Vivi holder diverse events rundt omkring i storkredsen.
 Plakatopsætning: Vi sætter i alt 300 plakater op med følgende fordeling: Serdal 100, Vivi
125, Marianne 50 og Niels Christian 50.

1

8. EP valg 26.5: Vi skal have bestilt materiale og plakater – jf. mail fra Peter Westermann
(vedhæftes). Vi regner med at opsætte 200 plakater fordelt mellem Peter Westermann,
Margrethe Auken, Karsten Hønge og Gül. Else bestiller plakater og foldere (8000 stk).
9. Kommende møder og arrangementer:
a. 03. februar 2019: Generalforsamling – se under punkt 6.
10. Afholdte møder og arrangementer – kort evaluering/tilbagemelding:
a. 05. januar: Nytårskur
b. 09. januar: KOS bestyrelsesmøde
11. Nyhedsbrev :Der udsendes Nyhedsbrev d. 27. januar med dagsorden, regnskab og beretninger til
generalforsamlingen.
12. Økonomi: Gennemgang jf. vedtægter. Karen sender regnskab til Leif og Else. Forslag til budget er
udarbejdet med udgangspunkt i det der blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i
efteråret.
13. KB-gruppen: Ikke drøftet.
14. Københavns Omegns Storkreds: Næste møde d. 28. februar i Ballerup. Repræsentantskabsmøde
d. 3. april i Glostrup. Delegerede vælges på generalforsamlingen.
15. Region Hovedstaden: Mail om møderække om Verdensmålene (mail udsendt fra SFRH). SFRH har
planlagt følgende møderække:






Tirsdag d. 26. februar kl. 17.00-19.00: Grøn hverdagsaktivisme
Lørdag d. 9. marts kl. 10.00-12.00: Fremtidens fødevarer
Onsdag d. 3. april kl. 17.00-19.00: Mere og vildere natur i haven
Tirsdag d. 23. april kl. 17.00-19.00: Farlig kemi i legetøj og andre hverdagsprodukter

Vi har budt ind med mødet den 3.4. hvis det kan flyttes til den 25. april. Afventer svar.
16. Aktuelt fra SF Christiansborg – herunder eventuelle referater fra Landsledelsen (videresendes til
bestyrelsen, når de modtages fra partikontoret): Ikke noget nyt.
17. Eventuelt: Efter mødet deltog vi i et spændende debat arrangement, hvor Lisbeth Bech Poulsen og
Peter Westermann havde oplæg med udgangspunkt i deres bog: Oprør for fremtiden.
22. januar 2019 /Inge
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