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Referat af bestyrelsesmødet  ALBERTSLUND 
Tirsdag den 20. august kl. 19.30 – hos Inge, Robinievej 53 

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

   
1. Valg af referent: Inge 

 
2. Godkendelse og evt. prioritering af dagsorden: Godkendt.   

 
3. Godkendelse og opfølgning af referat den 20.06.2019: Godkendt.  

 
4. Årshjul:2019-2020 - ajourført 

5. Kommende bestyrelsesmøder:  11.september (Tina), 1. oktober (Søren), 11. november (Jørgen), 
4.december (Else). 

6. Evaluering af Folketingsvalg, herunder Vivis valgkamp samt orientering fra mødet den 25. juni i 
KOS-regi. (referat vedhæftes). 
Tina refererede fra mødet i KOS. Det er den dyreste valgkamp der nogensinde er ført i KOS. Der er 
nedsat en gruppe som skal se på hvad pengene er brugt til. Opstillingsformen lagde ikke op til et 
samarbejde mellem kandidaterne. Vi havde et ønske om, at der i højere grad blev ført en fælles 
valgkamp i storkredsen. Vi skal til generalforsamlingen beslutte hvilken opstillingsform vi vil 
anbefale ved opstillingen af folketingskandidater til næste år.  
Vivis valgkamp vil vi tage op på et kommende møde, hvor Vivi er tilstede.  

 
7. Forberedelse af Kommunalvalget i 2021: Vi vil diskutere processen frem mod kommunalvalget på 

generalforsamlingen i 2020. Bestyrelsen fremlægger et oplæg til opstilingsform, evt. spidskandidat 
mm. Det kan være en fordel tidligt at stille hold, som repræsenterer vores politik. Vi sætter det på 
som et punkt på dagsorden på alle bestyrelsesmøder.  

 

8. Planlægning af møde for nye medlemmer samt planlægning af 
medlemsmøder/politikudviklingsmøder for resten af året: 

 

Møde med de 2 næstformænd (Lise Müller og Serdal Benli): Else kontakter dem med forslag om et 
møde efter d. 5. november.  
Møde med folketingsmedlem Ina Strøjer Schmidt: Else kontakter hende for at få en aftale i løbet 
af november. Vi inviterer hende også til generalforsamlingen og nytårskuren.   
Medlemsmøde om budget: I løbet af oktober. Planlægges i samarbejde med KB gruppen. 
Medlemsmødet hvor vi diskuterer det endelige budget bliver nok d. 3. november.  
 
Politikudviklingsmøde: Skal diskuteres med KB gruppen og afhænger af budgetforhandlingerne. Et 
forslag er socialpolitik. Vi forslår d. 23. september eller 7. oktober.  
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9. Fastsættelse af dato for Generalforsamling i 2020: D. 2. februar 2020 kl. 13. Else reserverer 
Birkelundgård.  

 

10. Julekort i 2019: Der er enighed om at det er en god idé. Vi drøfter det på næste bestyrelsesmøde.  
 

11. Kommende møder og arrangementer: Se også punkt 8. 
a) 27.08.2019: Medlemsmøde om budget 2020. Budgettet skal førstebehandles i ØU den 3.9. 

og i KB den 10.9. Indledende drøftelser og valg af forhandlingsudvalg. Leif har booket et 

lokale på Rådhuset. Søren køber lidt sodavand, frugt, kager mm.  

b) 14.09.19: Sommertræf og Dialogforum i København: Birgit og René deltager. Tina overvejer. 

Man tilmelder sig via hjemmesiden.   

 

12. Afholdte møder og arrangementer – kort evaluering/tilbagemelding: 
a) Politikudviklingsmødet den 20. juni. Else sender referat til mødedeltagerne og Vivi. 

 
13. Hjemmeside, Facebook og Nyhedsbrev 

 
14. Økonomi. Gennemgang jf. vedtægter. Ikke drøftet da Karen ikke er tilstede.  

 
15. KB-gruppen:   

 
16. Københavns Omegns Storkreds: Se punkt 6. Der er grill arrangement d. 22. august i Rødovre.  

 

17. Region Hovedstaden: Der er flere arrangementer om verdensmålene.  
 

18. Aktuelt fra SF Christiansborg – herunder eventuelle referater fra Landsledelsen (videresendes til 
bestyrelsen, når de modtages fra partikontoret). Vi er blevet bedt om at fremsende forslag om 
kurser. Der blev drøftet forskellige forslag. 
 

19. Eventuelt 
 

Inge d. 20. august 2019. 


