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Referat af bestyrelsesmødet  ALBERTSLUND 
Onsdag den 05. januar kl. 19.00. på Birkelundgård 

 
Tilstede  : Else, Inge, Jørgen, Mette, Vivi, Mehmet, Søren (på telefon) 

 Afbud: Karen, Tina, Birgit 
   

  
1. Valg af referent: Inge 

 
2. Godkendelse og evt. prioritering af dagsorden: Godkendt.  

 
3. Kommende bestyrelsesmøder:  10. februar kl. 19 på Birkelundgård.  

4. Kommende møder/medlemsmøder – planlægning: 

• Medlemsmøde om Kommuneplan flyttes til d. 11. januar kl. 19.00 på Birkelundgård.  

• Evaluering af KV21 sættes på som punkt på bestyrelsesmødet d. 10. februar, hvor alle kandidater invi-
teres. Else laver oplæg. Der skal ses på både økonomi, aktiviteter, politisk program, møder, annoncer 
m.m. 

• Generalforsamling den 06. marts kl. 13.00. Else udsender indkaldelse og har beretning klar til næste 
bestyrelsesmøde. Børn er velkomne. Vi inviterer Holger K til at komme og fortælle om sin bog.  

• Medlemsmøde om miljø, klima, vand, støj og CO2. D. 9. marts kl. 19 på Birkelundgård. Vi beder Birgit 
om at komme med et oplæg. 

• Medlemsmøde om skolestrategi søndag d. 30. januar kl. 10 – 12 på Birkelundgård. Oplæg ved Vivi. Der 
skal desuden vælges delegeret   til Repræsentantskabsmødet i KOS (2. marts) og til Årsmøde i SFRH (3. 
marts).  

• Medlemsmøde om budget d. 9. juni kl. 19 – 21 på Birkelundgård.  

5. Økonomi. Gennemgang jf. vedtægter.  – herunder valgkampsregnskab.  Drøftet.  
 

6. KB-gruppen: Ny FB-gruppe: Lokalpolitisk Gruppe . Der afholdes møder i Lokalpolitisk gruppe d. 16. Januar, 
28.februar, 21. Marts, 24 april og 29.maj. Alle medlemmer er velkomne til disse møder, hvor der diskuteres 
dagsordner. Else skriver om det i nyhedsbrev.  

 
7. KOS: Københavns Omegns Storkreds. Der er valgt ny formand Jan Kjær og ny bestyrelse. Der er Repræsen-

tantskabsmøde igen d. 2. marts.  
 

Vi skal i gang med en proces om at vælge folketingskandidat. Landsledelsen har besluttet, at processen skal 
være afsluttet senest 1. juli. Else fremlagde foreløbig tidsplan. På generalforsamlingen vælger vi folketings-
kandidat og vedtager vi hvilken opstillingsform vi vil stemme for på fællesmødet.  

 
8. Region Hovedstaden: Der er årsmøde d. 3. marts kl. 17 i Hvidovre.  
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9. Aktuelt fra SF Christiansborg. Pia Olsen Dyhr kommer til KOS d. 21. februar. Mødet afholdes på Rødovre-

gård.  
 

10. Eventuelt: 
 

Nyt partilokale: Der er ikke en løsning endnu. Vi aftaler der skal ryddes op i lokalet. Mehmet kan nok have 
nogle kasser stående i garagen. Mehmet og Jørgen aftaler nærmere.  

 

Inge Dahn d. 5. januar 2022. 


