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Referat af bestyrelsesmødet  ALBERTSLUND 
Tirsdag den 2. november kl.17.30.  Mødet holdes på Birkelundgård 

 
 

 

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

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

  
1. Søren blev  referent. 

 
2. Godkendt dagsorden . 

 
3. Kommende bestyrelsesmøder :  torsdag  d. 25/11 kl.19 og onsdag 5/1 kl. 19. Begge dage på Birkelundgård. 

4. Fastlæggelse af dato for Generalforsamling  blev søndag d. 6/3 kl. 13 

5. Nytårstræf : Lørdag d. 8/1  2022 kl. 14. Mehmet og Leif inviterer. 

6. Arbejdsplan– planlægning og opfølgning jf. arbejdsplan 

• Undersøgelse af muligheder for lokale/opbevaring efter 1.3 . 2022: Mette har undersøgt priser på min-
dre opbevaringsrum i Naverland. Mehmet undersøger et større opbevaringsrum gennem Merkonom. 
Vi skal være ude af partilokalet d. 1/3 – 2022. Vi planlægger at rydde lokalet d. 5/1 i forbindelse med 
bestyrelsesmødet. 

• Kommende medlemsmøder  om kommuneplanen d. 6/1 – 2022: Leif kommer med oplæg. Else under-
søger om vi fra centralt hold kan få yderligere oplægsholdere, da der er mange aspekter i forslaget til 
den ny kommuneplan. 

 Forberedelse af Kommunalvalget i 2021:  

• Status fra kandidater ud fra aktivitetsplanen: Drøftet 

• Planlagte aktiviteter:  
o Gennemgang og opfølgning på arbejdsplan og aktivitetsplan : Drøftet 
o Planlæg uddeling ved station + andre steder: Dagen før valget d.15/11 uddeler vi æbler  

med SF-logo i svøb (de brune kuverter) af hensyn til smittefarer. Vi sørger for gummihand-
sker ved uddelingen.  Mehmet  forsøger at skaffe ca. 150 æbler. Leif er ansvarlig. 

o Uddeling i postkasser. Postkort  med alle kandidater + Vivi folder + Peter W. folder –i alt 3 
foldere.  Alle materialerne kan hentes i Vivis baghave. Der er stadig kvarterer, der ikke er 
delt foldere ud i. 
 

7. Økonomi. Gennemgang jf. vedtægter.  
 

8. KB-gruppen:  
 

9. KOS: Københavns Omegns Storkreds. 
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Repræsentantskabsmødet er indkaldt til 23. november kl. 19.00 – med forudgående bestyrelsesmøde. Else 
og Birgit deltager (valgt som delegerede på Generalforsamlingen). 
 

10. Region Hovedstaden 
 

11. Aktuelt fra SF Christiansborg 
 

12. Eventuelt 
 
Referent d. 4/11 - Søren 


