
Referat af Generalforsamling   Albertslund  

Søndag den 07. marts kl. 10.30 – 12.30 online via Teams  

Velkomst ved formanden.  

Præsentationsrunde  

15 medlemmer deltog i Generalforsamlingen.  

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent: Tina og Karen vælges og deles om tjansen.  Formalia vedr. indkaldelse er i 
orden.  

2. Valg af referent: Inge  

3. Valg af stemmeudvalg: Hvis der er brug for hemmelig afstemning, styrer Karen det med et 
digitalt system. Det blev ikke nødvendigt.  

4. Beretninger fra året, der er gået: 

a. Bestyrelsens beretning:  Else supplerer den udsendte skriftlige beretning om et 
forløb i storkredsen (KOS – Københavns omegns storkreds). Der er udarbejdet en 
evalueringsrapport om valgkampen i forbindelse med folketingsvalget. Der har 
været flere møder vedr. dette og vi afventer nu at der opnås enighed om en 
samarbejdsaftale for folketingskandidater. Der er enighed om, at vi nu må se 
fremad og der opfordres til at man stiller op til bestyrelsen i storkredsen.  

Der er ikke yderligere kommentarer til bestyrelsens beretning, men tak til formand 
og bestyrelse for et godt samarbejde i det forløbne år.  

 

b. Kommunalbestyrelsesgruppens beretning: Der foreligger ikke en skriftlig beretning 
fra KB gruppen. Leif berettede, at det havde været et specielt år, som var præget af 
Corona situationen. Leif har haft orlov i en periode, hvor Vivi overtog. Leif 
fremhæver 4 emner, som SF har haft særlig fokus på. Ensomhed, Nybyggeri og 
byudvikling, AMC og budgetforhandlingerne.  

SF har fremsat forslag om ensomhed i KB, men der er endnu ikke vedtaget en 
konkret plan.  

Vedr. byudvikling og nybyggeri fremføres det af flere, at der ikke skal bygges i 
højden og heller ikke for tæt. Vi skal være opmærksomme på om der tages højde 
for behov daginstitutioner mm, når der bygges nye boligområder.   

Medlemmerne opfordres til at deltage før udvalgsmøder og politikudvikling. Online 
møder er en god mulighed for hurtigere at få planlagt kortere møder om konkrete 
emner. Vi savner dog også, at mødes fysisk når det fx gælder egentlig 
politikudvikling.  

Der er stor tilfredshed med, at SF har været synlige i debatten med læserbreve i 
Albertslundposten.  



Stor tak til KB gruppens arbejde. 

5. Drøftelse og beslutning om afholdelse af 1. maj 2021: Det er ikke realistisk, at det bliver 
muligt at afholde et arrangement med fysisk fremmøde. Else har rettet henvendelse til Pia 
Olsen Dyhr for at få hende som taler, men har ikke fået svar. Bestyrelsen arbejder videre 
med forskellige idéer. Der var forslag om at vi måske kunne mødes i mindre grupper 
og/eller spise sammen online? 

6. Godkendelse af partiforeningens regnskab: Regnskabet gennemgås af Karen og godkendes.  

7. Vedtagelse af budget for nyt regnskabsår:  Der er afsat 110 000 kr. til valgkampen. Det er 
mindre end ved forrige kommunalbestyrelses valg. Vi vil forsøge at skaffe flere penge til 
valgkampen ved fx indsamling via Mobile Pay og ansøgninger hos fonde og fagforeninger.   

Under budgettet blev det nævnt, at vi skal finde et nyt partilokale om et år, da vi er blevet 
opsagt i Hedemarken. Der er desuden et ønske om, at vi på et tidspunkt kan genoptage 
nogle Rød Café lignende arrangementer.  

Budgettet blev vedtaget.  

8. Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen havde ikke modtaget nogle forslag. 

9. Valg af bestyrelse og suppleanter  

a. Formand: Else tager gerne et år mere og vælges.  

b. Kasserer: Karen fortsætter gerne og vælges.  

c. Bestyrelsesmedlemmer (3-5): Inge, Mette, Søren, Vivi og Jørgen  

d. Suppleanter (2): Birgit, Tina og Mehmet.  

Det er hensigtsmæssigt hvis mindst en af kandidaterne til kommunalvalget deltager i 
bestyrelsesmøderne, men der er forståelse for, at det kan være svært at finde tid.  

10. Valg af revisor og suppleant: Leif vælges som revisor og Henrik som suppleant.  

11. Valg af delegerede til repræsentantskabet i SF Københavns Omegns Storkreds (Dato for 
Repræsentantskabsmøde er ikke fastlagt). Vi har én delegeret pr. påbegyndt 60 
medlemmer – dvs. vi kan vælge to delegerede. Else og Birgit vælges.  

12. Valg af delegeret til Årsmøde i SF Region Hovedstaden. Der har været afholdt Årsmøde i 
januar. Vi har én delegeret pr. påbegyndt 100 medlemmer – dvs. én delegeret. Else vælges.  

13. Valg af kontaktperson til SF Fagligt Udvalg. Jørgen fortsætter.  

14. Evt. 

• Kommunalpolitisk landsmøde d. 20. marts. Deltagere aftaler hvem der er delegerede. Else, 
Vivi, Birgit og Leif deltager.  Alle medlemmer kan deltage og man tilmelder sig inden 18. 
marts.  

 

Inge Dahn 

7. marts 2021 


