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Referat af bestyrelsesmødet  ALBERTSLUND 
Tirsdag den 16. april kl. 19.30 – hos Else, Toftestræde 10 

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

   
1. Valg af referent: Else 

 
2. Godkendelse og evt. prioritering af dagsorden. Vi prioriterede punkterne: 6, 7 og 8 

 
3. Godkendelse og opfølgning af referat den 13.03.19 

 
4. Årshjul  2019-2020 - ajourføring 

5. Kommende bestyrelsesmøder:  19. juni kl. 19.30 hos Inge. Derudover er der aftalt møde med KB-
gruppen torsdag den 2. maj kl. 19.30 i Frivilligcenteret 

6. Planlægning af 1. maj.  
Vi aftalte følgende arbejdsfordeling: 

 Indkøb: sodavand, øl og vin, kaffe, te, småkager, mælk: Else og Jørgen køber ind 29.4. 

 Chilli con carne:  Else og Jørgen (Else laver også chilli sin carne) 

 Brød: Søren og Inge 

 Sange: Søren aftaler med Carsten. Vi bruger Karen’s sanghæfter og Vivi kopierer tekster til 
ønskerne – jf mail. 

 Gaver ad talere og musik: Tina 

 Serviettet, lys mv. fra Partilokalet: Else 

 Annoncering: Der er aftalt annonce med AP. Vivi promoverer annonce på FB. Birgit sætter 
i GoJoin. Else sætter i Nyhedsbrev. 

 
7. EP-valg.  Vi aftalte, at bestyrelsen mødes lørdag den 4. maj kl. 12.00 i Partilokalet og sætter EP-

plakater op.  Birgit er tovholder på ophængning. Else sender plan til Birgit. 
Else opdeler EP-folderne i pakker á 100 og leverer til Vivi’s skur, så de kan komme med Vivi’s 
foldere ud. Else aftaler nærmere med Signe, som koordinerer uddelingen af Vivi’s foldere. Peter 
Westermann deltager i Ramadan-middag hos Mehmet den 8. maj. Else aftaler et skriv til AP med 
Peter. Vi tager en kort debat før middagen. Else har aftalt med PW, at vi mødes 20.30 den 8.5. 
 

8. Folketingsvalgkamp:  Vivi gav en status på valgkampen. Der planlægges events rundt i omegnen. 
Alle med temaet: Børn og Sundhed. Der er aktiviteter for børnene mens Vivi taler med forældre 
mv. Alle er meget velkomne til at deltage. Vi aftalte at Felix-møderne holdes 11. maj og 18. maj, 
uanset om valget er udskrevet eller ej. Birgit afklarer med Serdal, om han kan tage den 11. maj – 
sammen med Mads Fuglede (V). (Vivi kan kun den 18.5.). Når datoen er helt på plads, ved Vivi, 
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hvem der kan deltage i debatten. Vivi aftaler ordstyrefunktion med Rasmus. Holger K deltager om 
muligt med anekdoter fra det samarbejdende folkestyre. 
Når datoerne er på plads, laver Mehmet den endelig aftale med Felix. 
Else kan skaffe højtaleranlæg. 
Der holdes Rød Café arrangement med Vivi den 10. maj i Sundhedshuset. Skal annonceres på FB 
og i GoJoin. 
Vivi er med som SF’s repræsentant i debatmøde i Tåstrup – arrangeret af S, SF og Ø. Debatmødet 
bliver den 6. maj  (var oprindelig planlagt til 29.4. el. 30.4.). 
Vivi vil meget gerne rundt og ”stemme dørklokker” og efterlyser derfor én/flere, der vil gå med. 

 
9. Kommende møder og arrangementer: 

a) 24. april 17-20: Møde i SFRH ”Mere og vildere natur i haven”. Kongsholmcentret, Bygning 

M. (Mødet er aflyst). 

b) 30. april kl. 19.00: KOS bestyrelsesmøde 

c) 08. maj: Ramadanmiddag hos Mehmet. 

 

10. Afholdte møder og arrangemanter – kort evaluering/tilbagemelding: 
a) 29. marts kl. 17.30: Rød Café i Sundhedshuset. Emne ”Hvad kan EU gøre ved stress og 

psykisk arbejdsmiljø? 
b) Landsmødet 30.-31. marts (Landsmødeudtalelsen følger med denne dagsorden) 
c) 3. april: Repræsentantskabsmøde i KOS: Delegerede: Else, Inge og evt. Birgit (Referat følger 

med denne dagsorden) 
d) KOS bestyrelsesmøde 3. april – forud for Repræsentantskabsmødet (Referat følger med 

denne dagsorden). 
 

11. Hjemmeside, Facebook og Nyhedsbrev: Næste Nyhedsbrev: 1. maj, EP-valg, Folketingsvalg, Rød 
Café den 10.5. 
 

12. Økonomi. Gennemgang jf. vedtægter.  
 

13. KB-gruppen  
 

14. Københavns Omegns Storkreds ( se punkt 10 c og d)  
 

15. Region Hovedstaden 
 

16. Aktuelt fra SF Christiansborg – herunder eventuelle referater fra Landsledelsen (videresendes til 
bestyrelsen, når de modtages fra partikontoret). 2 referater sendes med denne dagsorden 
 

17. Eventuelt 
 
 
Referat 23. april 2019/ Else 


