Referat af Generalforsamling i

Albertslund

Søndag den 01. marts kl. 13.00 på Birkelundgård – Damgårdsvej 25, 2620 Albertslund
Else bød velkommen og vi sang ”Når jeg ser et rødt flag smælde”
Præsentationsrunde.
Deltagere: Leif, Birgit, Mette, Jørgen, Tina, Karen (til og med punkt 8), Annette, Else, Inge, Søren,
Louise, René, Niels, Vivi, Henrik, Ina (folketingsmedlem), Mehmet, Marianne (til og med punkt 9),
Fatma (tilhører).
1. Valg af dirigent: Annette, som konstaterer at Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
2. Valg af referent: Inge
3. Valg af stemmeudvalg: Leif og Mehmet.
4. Beretninger fra året, der er gået:
a. Bestyrelsens beretning: Udsendt sammen med dagsorden.
Else uddyber, at vi ikke har nået at arbejde med alle mål pga. travlhed med EU og
folketingsvalg. Vi har arbejdet med børnepolitik. Der er desværre ikke referater af
politikudviklingsmøder. Det må der strammes op på. Der er generelt tilfredshed
med bestyrelsens arbejde. Nyhedsbreve er informative og udsendes med passende
intervaller. Der er ønske om at de lægges på hjemmesiden.
Birgit redegjorde for Rød Café. Der har gennem årene (se vedhæftede status fra
Birgit) været mange gode arrangementer, men med dalende deltageantal og
gruppen holder pause. Der lægges op til en diskussion om en ny form for de mere
uformelle møder, hvor der diskuteres politik samtidig med at vi spiser og hygger os.
b. Kommunalbestyrelsesgruppens beretning: Udsendt sammen med dagsorden. Leif og
Else opfordrer medlemmerne til at deltage i før udvalgsmøder.
Leif og Mehmet mærker en øget mødefrekvens. Dialog med borgere og
interessegrupper er vigtige. Leif og Mehmet vil i nogle tilfælde bede om hjælp fra
medlemmerne til at deltage i disse møder.
I debatten var det især budgetaftalen der var til diskussion. Der var flere der mente,
at vi må være tydeligere på vores hjertesager. Vi har været med til at spare i årevis
og nogen mener vi må overveje om vi fremover nødvendigvis skal være med i
budgetaftalen.
Madordningen i daginstitutioner er en svær sag. Vi ser helst, at der ikke bliver tale
om en forældrebetalt ordning, men det er svært at finde en løsning inden for de
økonomiske rammer og lovgivningen om minimumsnormeringer.
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5. Drøftelse af forslag til strategi frem mod Kommunalvalg 2021 (KV21) – herunder også
drøftelse/vedtagelse af afstemningsform til KV21:
Oplæg ved Vivi.
Hvis man vil være kandidat, skal man melde sig til bestyrelsen. For at blive kandidat skal
man godkendes på et medlemsmøde med 50 % af stemmerne.
Målet er, at vi får valgt mindst 4, så SF får mere indflydelse.
Vi havde en god debat om SF s styrker, svagheder, muligheder og trusler (SWOT), som
bruges videre i politikudviklingen frem mod kommunalvalget.
Derefter var der debat og afstemning om anmeldelses- og opstillingsform. Bestyrelsen
havde sammen med dagsorden udsendt et oplæg om de forskellige opstillingsformer. Først
var der afstemning om anmeldelsesformen.
Anmeldelsesform: 12 stemte for sideordnet opstilling, 4 for partiliste og 1 blank.
Der var 3 forslag til modeller for opstillingsform: A: Urafstemning om spids og Akandidater. B: Urafstemning om A kandidater (spidskandidat vælges på opstillingsmøde). C:
Direkte afstemning på opstillingsmøde om både spids og A kandidater.
Opstillingsform: Model C: 11, model B: 4 og Model A: 1 og 1 blank stemme.
Vi skal have et opstillingsmøde i løbet af foråret, hvor spidskandidat og A kandidater
vælges.
6. Godkendelse af partiforeningens regnskab: Godkendt.
7. Vedtagelse af budget for nyt regnskabsår: Forslag til budget blev vedtaget
8. Folketingsmedlem for SF valgt i Københavns Omegns Storkreds Ina Strøjer-Schmidt fortalte
om sit arbejde i folketinget. Hun har afgivet EU ordførerskab og er nu dagtilbuds- og familie
ordfører. Der forhandles om udmøntningen af minimumsnormeringer. SF arbejder på en
normeringsmodel på institutions niveau.
Der var bl.a. spørgsmål til budgetlov, udligningsreform og daginstitutionsområdet –
herunder minimumsnormeringer.
9. Drøftelse af mål og handlingsplaner for 2020: Tina fremlagde et oplæg Tina deltager
sammen med Else i en lederuddannelse i SF-regi og har fået nogle redskaber til hvordan vi
udvikler vores politik. Der var brainstorm på forskellige områder vi skal have fokus på i
2020 og frem mod kommunalbestyrelsesvalget: Hvad vil vi ikke skære på. Skoleområdet,
rengøring hos de ældre, Vestskoven/grønne områder, Musikteater, Boligpolitik som
strategisk udvikling af byen, grundige politiske diskussioner, konkrete bud på klima og
miljøpolitik, kant til socialdemokratiet, byplanlægning, boligrenovering, ungepolitik,
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specialiserede område for børn og voksne, socialpolitik, beskæftigelsespolitik,
sundhedspolitik.
Der bygges videre på disse emner og på kommende medlemsmøder, hvor der vil ske en
prioritering. Der er planlagt et politikudviklingsmøde d. 31. marts, men dette må flyttes
pga. sammenfald med udvalgsmøde.
10. Drøftelse og beslutning om afholdelse af 1. maj 2020: Der er enighed om, at det har været
en succes med vores eget aftenarrangement på Birkelundgård. Bestyrelsen arbejder videre
med dette, men man kan selvfølgelig deltage i Enhedslistens arrangement om morgenen i
Musikteatret.
11. Behandling af indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag til behandling inden
fristens udløb, den 16.2.
12. Valg af bestyrelse og suppleanter
a. Formand: Else er villig til at fortsætte og vælges med applaus.
b. Kasserer: Karen genvalgt, men vil ikke være aktiv i det daglige bestyrelsesarbejde.
c. Bestyrelsesmedlemmer (3-5): Tina, Inge, Vivi, Søren er genvalgt. Mette og Louise
valgt.
d. Suppleanter: Jørgen og Birgit.
13. Valg af revisor: Leif og suppleant: Annette.
14. Valg af opstillingsform i forbindelse med valg af folketingskandidater. Hvert andet år (i lige
årstal) opstiller vi folketingskandidater i Københavns Omegns Storkreds (KOS). I den
forbindelse skal vi besluttet hvilken opstillingsform SF Albertslund vil anbefale i storkredsen
på fællesmøde, som afholdes i foråret. Opstillingsformerne var udsendt sammen med
dagsorden og blev gennemgået af Else.
Der var afstemning om 5 forskellige opstillingsformer: A: fællesopstilling + prioriteret
sideordnet. B: Fællesopstilling + sideordnet med nominering. C: Fællesopstilling + partiliste.
D: Enkeltopstilling + sideordnet med nominering. E: Enkeltopstilling + partiliste.
Først var der afstemning om vores 1. prioritet ved fællesmødet:
A: 11, B: 1 C: 3 Opstillings og anmeldelsesform
Fællesopstilling + prioriteret sideordnet opstilling er således vores 1. prioritet.
Herefter fulgte endnu en afstemning om 2. og 3. prioritet.
B: 7 C: 6. D: 1 og 1 blank.
Fællesopstilling + sideordnet med nominering er vores 2. prioritet og Fællesopstilling +
partiliste 3. prioritet.
Uanset hvilken opstillingsform fællesmødet i KOS vælger er det vigtigt at
storkredsbestyrelsen håndhæver spilleregler. Vi afventer resultatet af arbejdet i
arbejdsgruppe i KOS om hvad der virker i valgkampen.
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15. Valg af delegerede til repræsentantskabet i SF Københavns Omegns Storkreds
(Repræsentantskabsmøde afholdes 26. marts kl. 19.00 i Tåstrup). Vi har én delegeret pr.
påbegyndt 40 medlemmer – dvs. vi kan vælge tre delegerede. Inge, Else og Jørgen valgt.
16. Valg af delegeret til repræsentantskabsmøde i SF Region Hovedstaden.
(Repræsentansskabsmødet holdes den 28. maj i kl. 17-21 i Hvidovre). Vi har én delegeret
pr. påbegyndt 100 medlemmer – dvs. én delegeret. Inge valgt.
17. Valg af kontaktperson til SF Fagligt Udvalg. Louise valgt.
18. Evt.
Søren opfordrer SF’ere til at deltage i en ny tværpolitisk organisation ”Bedsteforældres
Klimaaktion”. Der er et åbent møde på Rådhuset d. 4. marts og der planlægges en
klimamarch.

Inge Dahn d. 1. marts 2020
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