
Referat fra bestyrelsesmøde SF Aalborg 

mandag den 20. januar 2020 19:00 – 21:00 

 

Lokation: SF Aalborg, Løkkegade 20 

 

  

 

1) Godkendelse af dagsorden (2 min). Punkt 6a rykkes til sidste punkt, og punktet lukkes. 

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

3) Orientering fra LL og Folketinget (punkt udgår) 

4) Orientering fra (5 min) 

a) Formanden orienterede. Vi presser på for at få det ekstra rør ind i VVM for 3. Limfjordsforbindelse. 

       Næstformand Serdal Benli kommer her 5. Februar 19-21 og drøfter  valgkampstrategi med os. 

Medlemsmøde. 

b) SFU : Intet nyt 

c) SF Nordjylland : Onsdag den 26.2 kommer Pia Olsen Dyhr til Nordjylland. Der kommer nærmere 

orientering ud. 

d) Kommunale grupper : Intet nyt. 

e) Andre : Intet nyt. 

  

 

5) PAUSE (10 min.) 

  

 

6) Kommunalvalg (40 min.). Punkt 6 a, b og c LUKKET 

  



 

a) Samtale med spidskandidat kandidate 

b) Hvad er næste skridt? 

c) Deadline for kandidatpræsentation 

d) Andet 

Beslutning: Drøftedes hvordan vi bedst kan markere at SF ønsker at 3. Limfjordsforbindelse bliver  

1. Ingen motorvej over Egholm og igennem Hasseris Enge og Lindholm Fjordpark 

2. Her-og-nu-forbedringer ved Limfjordstunnelen.  

3. På sigt en paralleltunnel.i øst. 

       

 Der nedsættes en “Arbejdsgruppe for 3. Limfjordsforbindelse” - Allan, Jens, Rasmus, Magnus Gunner, 

Thomas - der laver materiale om dette. 

  

 

7) Partiforeningens struktur (10 min)  Beslutning : Drøftedes.  

 

8) Kommende aktiviteter (20 min.) 

 

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

      Beslutning: Allan, Bente og Jens deltager. Alle er velkomne. Jo flere jo bedre. Kan vi have noget 

materiale klar, er det fint. 

   

 

i) Se særskilt mail 

 

 



b) Medlemsmøde om landsmøde (valg af delegerede). Tallet er blevet opjusteret til 9 delegerede. 

Beslutning:  Afholdes 29.januar, og udvides med et tema om Egholm, faciliteret af arbejdsgruppen for 3. 

Limfjordsforbindelse . 

         

c) Generalforsamling 29. februar 

i) Dagsorden. I hvilken rækkefølge tager vi tingene? Se vedtægter på hjemmesiden 

ii) Skal vi have punkter på udover de obligatoriske fra vedtægterne? 

Beslutning :  

Der skal laves et forslag til vedtægtsændring til generalforsamlingen, så de delegerede til landsmødet 

fremadrettet kan vælges et separat møde.  

 

Der skal tages en debat om partiforeningens struktur. 

 

Der skal tages en debat om hvordan de fremmødte ønsker at engagere sig fremadrettet, og der skal 

vedtages aktivitetsplan. Allan, Benjamin og Finn laver forarbejdet. 

 

d) Mangfoldighedsløb ved Benjamin. Beslutning:  Benjamin og Valdemar laver forarbejdet til en skrivelse, 

der skal ud til medlemmerne inden tilmeldingsfristen. 

e) Andre aktiviteter : 1 års fødselsdagsfest for Aktionsgruppen mod Egholm-motorvejen 7.2 fra kl. 16. 

  

 

9) Ansøgninger (2 minutter) : Ingen 

  

 

10) Næste møde (2 minutter). 3. Februar 2020 

  

 

11) Eventuelt (2 min). Intet 



 


