
Dagsorden for bestyrelsesmøde SF Aalborg 

Mandag den 7. September 2020 19:00 – 21:15 
TIlstedeværende: Allan Norre Pedersen, Magnus Gunnar Christensen, Peter Larsen, Belle 

Andrea Hedeman, Valdemar Hundebøll Benzon, Finn Karstenskov, Melina Andersen og Lone 
Rokkedal Johannsen.  

Alle tre suppleanter har stemmeret 

Lokation: SF Aalborgs lokaler 

1. Godkendelse af dagsorden (2 min) 

Godkendt med indsættelsen af nyt punkt 4: afvikling af medlemsmøde 14/9 og strategi 

gruppens resultat fjernet grundet det ikke er færdigbehandlet endnu. Det bliver udskudt 

til oktober. 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøder (17/8 og 24/8) (2 min) 

rettelser til sidste referat punkt 4: Benjamin og Melina kigger på det 

Derudover skal sidste sætning i punkt 5 slettes. Det giver ikke mening.  

Derudover skal der sendes et nyt referat ud fra mødet den 17 af Valdemar 

3. Orientering fra (30 min) 
- Folketing 
- Landsledelse 

Online dialogforum d. 19/9  
Har man interesse for familiepolitik, kan man inden d. 25/9 blive en del af 
skrivegruppen der skal skrive noget om SF’s holdning til pasning og 
hjemmepassede børn. Der er også andre politiske områder man kan være med til 
at præge. 

- Formand 
Melina og Lasse kigger på at skaffe en ny opvasker og en vaskemaskine, både 
billigt og energivenligt. 
 Valdemar kigger på referater som Lars ikke har modtaget? 
Peter og Allan kigger på at stikke til synoptik for at have penge i skattely og at 
Aalborg kommune giver dem penge. 
Finn kigger på en papirdispenser til toilettet.  

- Andre 
Pia Olsen Dyhr kommer til Aalborg mandag d. 28/9 kl. 13-14 ca. hvor vides ikke 
endnu eller hvad der skal snakkes om. 



 
PAUSE (10 min) 

4. Afvikling af medlemsmøde 14/9 

Skal medlemsmødet være online, hvis ja hvordan? 
Vi fortsætter med mødet ser ud indtil videre men vi holder os opdateret på corona 
situationen 

5. Status på en forretningsorden (5 min) O/B 

a. Hvis den er færdigskrevet skal den vedtages 

Finn og Melina sender den til bestyrelsen og godkender til oktober mødet 

6. Stillere (5 min) - Drøftelse/Beslutning 

a. Minimum 50 + Buffer 

b. Evt. Mål = 100 

Vi får folk til at skrive under på medlemsmødet. Vi har ikke fået noget af vide af 

kommunen endnu. Vi går nok i gang til foråret. 

7. SFs møde med Thomas Kastrup (Peter) (20 min) (O/D) 

Vi skal bestræbe os på åbenhed og klarhed om hvilke møder der er private eller i 

partiets navn.  

8. Kommunalt budgetforslag (45 min) D 

○ Hvad gør vi? 

Hvilke områder vil vi prioritere? 

Vi har drøftet magistratens budgetforslag og vil tage vores overvejelser videre med til  

medlemsmødet. Vores hovedområder vil være dagtilbud og skole, ældre, det grønne og kultur.  

9. Næste møde (2 min) 

Vi fastholder datoen.  

10. Eventuelt (2 min) 



Valdemar skal skrive til Lars og få Magnus på mail listen 

 
 


