Referat af bestyrelsesmødet
ALBERTSLUND
Mandag den 17. februar kl. 18.00 i Frivilligcenter Albertslund, Bygangen 25, 1.sal
(mødet holdes forud for Medlemsmødet kl. 19.30 med forberedelse til Landsmødet).

Bestyrelsesmedlemmer: Else, Inge, Jørgen, Karen, Søren, Tina, Vivi
Suppleanter: Birgit
Leif og Mehmet deltager under pkt. 6
Afbud: Mehmet

1. Søren blev referent
2. Godkendt at pkt . 6 og 7 på dagsordenen blev prioriteret
3. Referatet 09. januar 2020 blev godkendt
4. Årshjul 2020-2021 – blev drøftet
5. Kommende bestyrelsesmøder: Aftales efter Generalforsamling
6. Forberedelse af Kommunalvalget i 2021: hvordan skal processen være frem til valget? Bestyrelsen
fremlægger på Generalforsamlingen de forskellige opstillingsformer. Det er generalforsamlingen,
der afgør opstillingsform. Leif fremlægger sin overvejelser. Vi drøftede at placeringen på en evt.
partiliste kan afgøres af SFs medlemmer i Albertslund ud fra en urafstemning. At bestyrelsen foranlediger, at urafstemningen bliver iværksat i 2020, således at kandidaterne har god tid inden
kommunalvalget til at arbejde med valggrundlaget samt promovere SF.

7. Forberedelse af Generalforsamling den 01. marts 2020 kl. 13.00 på Birkelundgård . Bestyrelsen
møder kl. 12 . Inge bager kager og er referent. Else sørger for frugt og spørger Annette Pedersen
om hun vil være dirigent. Vivi fremlægger en strategi for, hvordan SF kan arbejde frem til kommunalvalget. Tina lægger op til en drøftelse af mål og handleplaner for SF i 2020/21.
8. Kommende møder og arrangementer:
a) 17. februar 2020: Medlemsmøde hvor dagsordenen til LM blev diskuteret.
b) 01. marts 2020: Generalforsamling (se pkt. 7)
c) 07.-08. marts 2020: Landsmøde i Kolding
d) 31. marts: Medlemsmøde kl. 19 . Prioritering af emner kommunalt som SF skal følge op på.
Aftales nærmere på Generalforsamlingen
9. Afholdte møder og arrangementer – kort evaluering/tilbagemelding:
a) 09. januar 2020: Medlemsmøde med valg af delegerede til LM: Vivi, Tina og Else valgt som
delegerede. Birgit deltager som gæst.
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b) 10.-11. januar 2020: Vintertræf på Christiansminde i Svendborg. Vivi, Karen og Else deltog.
c) 14. januar 2020: KOS bestyrelsesmøde. Else deltog.
10. Nyhedsbrev drøftet
11. Økonomi. Gennemgang jf. vedtægter.
12. KB-gruppen
13. Københavns Omegns Storkreds. Bestyrelsesmøde den 14. januar i Rødovre. Else deltog.
14. Region Hovedstaden
15. Aktuelt fra SF Christiansborg – Pia Olsen Dyhr kommer til Rødovre tirsdag d. 25 februar kl. 17 til
20.30. Man tilmelder sig centralt, og i så fald er der bespisning. Men man kan deltage uden tilmelding. Else og Søren er tilmeldt
16. Eventuelt.
Der er oprettet en tværpolitisk miljøgruppe BKA (Bedsteforældrenes klimaaktion i Albertslund) . Sammen med Naturfredningsforeningen og Agendagruppen inviterer de til et foredrag i Kommunalbestyrelsessalen d. 4/3 kl. 19.30 af Jørgen Steen Nielsen, der fortæller om sin nye bog om klimaproblemerne. ”Som gjaldt det livet”. Foredraget er gratis.

19. februar 2020/ Søren
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