
 

Referat af bestyrelsesmøde SF Aalborg 

mandag den 6. januar 2020 19:00 – 21:00 

 

 Lokation: SF Aalborg, Løkkegade 20 

 

 

1) Godkendelse af dagsorden (2 min). Godkendt  

2) Valg af referent og ordstyrer (2 min).  Jens Toft og Allan Norre 

3) Orientering fra LL og Folketinget (10 min.). Intet 

 

4) Orientering fra (5 min) 

a) Formanden. : Intet 

b) SFU : Intet 

c) SF Nordjylland : Der er valgt nyt nordjysk landsledelsesmedlem : Melina 

d) Kommunale grupper : Intet 

e) Andre : Intet 

  

5) Samarbejde med eksterne parter (20 min.) : Drøftedes 

 

6) PAUSE (10 min.) 

 

7) Kommunalvalg (20 min.) 

a) Nedsættelse af midlertidigt valgudvalg :  Interesserede medlemmer af bestyrelsen (Allan, Busse, Jens 

starter arbejdet op). Opgave: At gennemføre pkt. 7b 



b) Rammer for samtaler med spidskandidat kandidater : Udarbejdes af det midlertidige valgudvalg, 

godkendes af bestyrelsen.  

        Samtalerne munder ud i en bestyrelsesanbefaling til generalforsamlingen af en eller flere kandidater 

som spidskandidat. 

c) Valgforbund :   Drøftedes 

d) Andet :  Strategigruppe for valgkampsudarbejdelse startes op nu, med de medlemmer der meldte sig på 

medlemsmødet i november 19.  

                     Gruppen skal præsentere et strategiudspil til forelæggelse for bestyrelsen, og efterfølgende 

godkendelse på et medlemsmøde. Tovholder Melina. 

         

8) Partiforeningens struktur (10 min).  Punkt udskydes. 

 

9) Kommende aktiviteter (20 min.) 

a) Medlemsmøde hos Borgerbevægelsen imod Egholm Forbindelsen 28. januar 18.30 – 21.30 

i) Vi har en stand.  

(1) Hvem kan deltage : Allan, Bente, Jens. Alle er velkomne 

b) Generalforsamling 29. februar 

i) Brug af fuldmagter. Bestyrelsens flertal anbefaler, at fuldmagter ikke anvendes. 

ii) Dirigent: Erik Ingerslev.      Referent : Lars Hoffmeyer Novrup.  

iii) Dagsorden. I hvilken rækkefølge tager vi tingene? Se vedtægter på hjemmesiden. : Punkt udskudt 

c) Andre aktiviteter : Punkt udskudt 

 

10) Ansøgninger (2 minutter). : Punkt udskudt 

 

11) Eventuelt (2 min).  

Formanden afklarer hvorvidt der skal holdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde inden det ordinære 

bestyrelsesmøde i februar. 

 



For referat : Jens Toft-Nielsen 


