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Referat af bestyrelsesmødet  ALBERTSLUND 
Torsdag den 09. september kl. 19.00.  på Birkelundgård 

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

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

  
 

Dagsordenen: 
Gennemgang af arbejdsplan og fordeling af opgaver. 
 
Arbejdsplanen sendes ud med det kommende Nyhedsbrev sammen med en opfordring til at melde sig som 
aktiv. 
 

1. Lørdag den 18. september:  Jacob Mark kommer på torvet ml. 12.30 og 14.00.  
Det var den dag, Jacob kunne – og desværre falder det sammen med Grøn dag. Men folk skal også på torvet 
for at handle, så forhåbentlig kommer der også nogle, der gerne vil tale med Jacob. 
 
Opgaver: 

• Det skal annonceres på Facebook – som en begivenhed – som alle SF’ere opfordres til at dele og like 
mv.: Else 

• Det sættes i tid og sted i AP: Else 

• Pressemeddelelse til AP: Vivi 

• Sættes i Nyhedsbrevet: Else 

• Vi tager kopper og termokander med på torvet + et bord. Vi kan lave kaffe/te i frivilligcentreret: Else 

• Til uddeling: æbler og/eller indpakkede chokolader/bolcher og SF- postkortet 

• Mette, Else og Jørgen kommer på torvet. 
 

Vivi har efterfølgende skrevet følgende til Jacob (og hans assistent): Vi inviterer byen til klassens time om den 

gode skole - og en snak med Jacob og os lokale kandidater. 

 

Med den vinkel bør vi bage en ”klassens-time” kage og dele ud!  Jeg skal nok bage en bradepandekage (så 

må vi skære ud og fordele på sikker Corona-vis). 

 

2. Rundringning til medlemmer 

Vi aftalte, at dem der vil være med til at ringe til medlemmerne mødes hos Mette kl. 19.00 den 6. oktober. 

Så kan vi hver især ringe – og koordinere lidt ind imellem. ALLE er velkomne. Else sørger for medlemslister, vi 

kan fordele mellem ringerne. 

 

Vi oplistede følgende opgaver, som der kan bydes ind på: 

• Dele postkort ud (også i små ruter – fx på ens vej /naboområde 

• Være med på torvet de sidste tre lørdage op til valget (30.10., 6.11. og 13.11.). Det er OK ikke at ville 

i dialog med borgerne – men det er også fint at stå ”som fyld”. 

• Dele ud ved stationen nogle morgner/eftermiddage (datoer skal på plads inden den 6.10.) 
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• Dele æbler ud den sidste morgen før valget (15.11.) 

• Hjælpe med valgplakater – op/ned 

• Gå med i partilokalet og sortere og fordele plakaterne i ruter. (HUSK at tjekke om der er adresseop-

lysninger på plakaterne). 

• Deltage i valgdebatter (måske kan kandidaterne forberede nogle spørgsmål, som de gerne vil have 

stillet?) 

• Bage småkager til uddeling 

 

Else skriver i det kommende Nyhedsbrev om opgaverne og varsler, at vi ringer rundt, så kan man forberede 

sig inden. Opgaverne kan gentages i et nyt Nyhedsbrev lige før vi ringer rundt. 

 

Valgdebatter 

Jeg er blevet kontaktet af Socialpædagogernes Landsforbund – kreds Storkøbenhavn, som inviterer kandida-

ter til dialog møde.  

Møderne holdes den 4. og 6. oktober fra kl. 16.30 – 19.00 på Lindevænget 19 i Ballerup. 

Pt. er Vivi og Birgit interesserede. Måske en idé at fordele møderne, så vi er repræsenteret på begge møder? 

 

Jeg svarer umiddelbart, at SF Albertslund er interesserede og vi senere melder, hvem der deltager. Der er 

svarfrist den 27. september. 

 

Valgdebatter med andre partier 

Else har skrevet til de andre partier, om de er interesseret i at planlægge og afholde debatarrangementer. K 

og V har svaret, at de gerne stiller op. Venstre har svaret, at de ikke har resurser til at være med til at arran-

gere. K har ikke svaret på det spørgsmål. 

Kunne vi finde et lille koncept og så kontakte boligafdelinger? – Drøftes igen på næste bestyrelsesmøde, 

som holdes den 23.9. kl. 19.00 

 

Torvevogne 

Birgit har skrevet, at vi skal have undersøgt, hvordan det foregår med lån/leje af torvevogne. Else skriver til 

centermanageren. 

 

/Else 

09.09. 2021 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/search/Lindev%C3%A6nget+19+i+Ballerup?entry=gmail&source=g

