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Referat  af bestyrelsesmødet  ALBERTSLUND 
Torsdag den 3. juni kl. 19.00.  på Birkelundgård 

 
 Bestyrelsesmedlemmer: Else, Inge, Jørgen, Karen, Mette, Søren, Tina, Vivi 

 Suppleanter: Birgit, Mehmet,  
 Afbud: Karen, Inge, Mette, Tina, Vivi, Mehmet 
   

  
1. Søren blev referent. 

 
2.  Dagsordenen godkendt 

 
3. Kommende møder:  Vi planlægger en sommerkomsammen med KB-medlemmer og kandidater : Forslag 

søndag  d. 20/6 kl. 10.30 på Birkelundgård.  Næste bestyrelsesmøde: Onsdag d. 11/8 kl. 19 (fastlægges en-
deligt på  ”sommerkomsammen”) 

4. Medlemsmøder – planlægning og opfølgning jf. arbejdsplan 

• Evaluering af/opsamling fra medlemsmøde 26. maj: Socialpolitikken 

• Planlægning af /fastsættelse af dato til kommende medlemsmøde om Grøn politik. 

Kommende medlemsmøder: 

• 7. juni kl. 19.00 – Mødet holdes på Birkelundgård. Emne: "Fremtidens Albertslund”- om boligbygge-
ri, hvor vi bl.a. kan sætte en kant til Socialdemokratiets ønsker om udbygning af Albertslund - herun-
der også drøftelser af boformer, institutioner, skoler mv. Her skal vi også medtænke Borgersamlin-
gens anbefalinger. Oplæg ved Leif Pedersen 

• 22. juni kl. 19.00 på Birkelundgård: Ældrepolitik - ældreplejen – oplæg Vivi Nør Jacobsen.  Else har 
kontakt med Kenneth Rasmussen fra Rødovre, som evt. vil  komme med nogle erfaringer fra Rødov-
re. Herudover kan vi forhåbentlig også nå at drøfte unge og AMC.  Desuden valg af delegeret til 
Landsmødet d. 11 – 12 september. 

• Derudover planlægger vi et Medlemsmøde om den grønne politik - herunder Klimaplanen. Mødet er 
ikke endelig fastlagt men tænkes holdt i begyndelsen af september. Vi har hørt, at kommunen plan-
lægger at holde Grøn dag den 18. september. 

• Valg af B-kandidater til kommunevalget: Forslag til dato:  d. 24/8 

5. Forberedelse af Kommunalvalget i 2021: hvordan skal processen være frem til valget? Punktet aftalt som fast 
punkt indtil videre.  

• Status fra kandidater 

• Opfølgning på mødet den 26.5. 

• Planlagte aktiviteter:  
o Indsamling af skrald den 12. juni er aflyst 
o Naturture i samarbejde med DN: 21. august kl. 11.00 – mødested Gl. Landevej - ved gitter-

porten, 24. oktober kl. 11.00 – mødested Vikingelandsbyen, Ledøjevej 35. 
o Valgbus – Forvaltningen skal komme med oplæg senest 1. juni ? 
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o Valgmøder med Pia OD og/eller Jacob Mark til efteråret (Jacob efterlyste datoer på med-
lemsmødet 12.4.). 

o Offentlig møde på biblioteket omkring 1/8 2021: Emne: Køn og valg. Emma Holten er mo-
derator . Deltagere. Vivi og tre andre kandidater. Arrangør: Kvinderådet. 

 
6. Økonomi. Gennemgang jf. vedtægter.  

 
7. KB-gruppen 

 

8. KOS: Københavns Omegns Storkreds. 

• Udkast til ny samarbejdsaftale skal drøftes på møde 9. juni.  Else deltager. Udkastet til samarbejds-
aftale med ændringsforslag  blev drøftet.  

• Netværk om støj 
 

9. Region Hovedstaden 
 

10. Aktuelt fra SF Christiansborg 

• Indkaldelse til Landsmøde den 11.-12. september 2021. Delegerede vælges på medlemsmødet d. 
22/6 2021. 

 
11. Eventuelt 
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