
Referat af Generalforsamling SF Albertslund søndag den 06. marts 2022 på 
Birkelundgård – Damgårdsvej 25, 2620 Albertslund 

 
 
Velkomst ved forperson Else. 
 
Vi sang ”Noget om helte”. 
 
Præsentationsrunde: 20 medlemmer og 2 gæster: Holger K Nielsen og Jan Kjær (formand KOS). 
 
1. Valg af dirigent: Annette Pedersen.  
 
2. Valg af referent: Inge Dahn  
 
3. Valg af stemmeudvalg: Leif Pedersen og Michael Jonasen.  
 
4. Beretninger fra året, der er gået: 
 

a. Bestyrelsens beretning: Else supplerer den udsendte beretning med fokus på valgkampen i 
forbindelse med valget til kommunalbestyrelse og regionsråd.  Samarbejde med den nye KB 
gruppe. Samarbejde med KOS, hvor der fx er nedsat en gruppe for 
kommunalbestyrelsesmedlemmer. Arbejdet i bestyrelsen for SF Region Hovedstaden blev 
nævnt – fx at der er mange muligheder for at deltage i medlemsøder om forskellige politiske 
emner.  
Fra debatten:  

• Der er opfordring til at deltage i partiforeningens medlemsmøder og Lokalpolitisk 
gruppe (Både fysiske møder og Facebook gruppe). 

• Birgit holdt en tale for vores afgående forperson Else med ros for det kæmpe arbejde 
hun har gjort for partiforeningen de sidste 9 år.  

• Ros til bestyrelsen fra den afgående KB gruppe.  
 
Beretning tages til efterretning.  

 
b. Kommunalbestyrelsesgruppens beretning: 

Den skriftlige beretning blev suppleret mundtligt af Leif Pedersen. De områder der især har 
fyldt meget det sidste års tid er sagen om AMC og byudvikling.  
 
Generalforsamlingen takker Leif og Mehmet for deres kæmpe indsats i kommunalbestyrelsen 
de sidste 16 år. Der holdes taler og gives gaver.  
 
Beretningen tages til efterretning.  
 

5. Drøftelse af mål og handlingsplaner for 2022: Dette punkt udgår.  Der efterspørges idéer til den 
kommende bestyrelses arbejde.  Der opfordres til at deltage i medlemsmøder og lokalpolitisk 
gruppe.  
 
6. Drøftelse og beslutning om afholdelse af 1. maj 2022:  Der var en diskussion om hvorvidt vi skal 
afholde 1. maj sammen med Enhedslisten og evt. andre samarbejdspartnere. Der er overordnet 



stemning for, at vi skal være åbne for at samarbejde. Det vil være fint hvis vores lokale arrangement 
kan kombineres med at vi deltager i Fælledparken. Der er forslag om, at parolerne skal indeholde 
noget om situationen i Ukraine. Det bliver op til bestyrelsen at tage endelig stilling til hvordan vi 
afholder 1. maj. 
 
 7. Godkendelse af partiforeningens regnskab: Godkendt. 
 
8. Vedtagelse af budget for nyt regnskabsår: Der er 2 forslag -et med og et uden folketingsvalg. Der 
er forslag om at genoptage Rød Café.  
Budgettet vedtages. Dog med en enkelt rettelse. Det er rettet til og det endelige budget vedhæftes 
referatet,  
  
9. Behandling af indkomne forslag. Der er ikke indkommet nogle forslag  
 
Pause  
 
Oplæg ved Holger K Nielsen. Spændende oplæg og efterfølgende debat med udgangspunkt i 
Holgers bog ”Det var det værd”. 
 
10. Valg af bestyrelse og suppleanter  
 
      a. Forperson: Inge Dahn 
      b. Kasserer: Karen Tobisch 
      c. Bestyrelsesmedlemmer: Søren Vinzent, Mehmet Kücükakin, Jørgen Sejersbøl Andersen,  
      d. Suppleanter: Mette Jacobsen, Jette Sauer.  
 
Den nyvalgte formand ser sig ikke i stand til at påtage sig for mange opgaver. Det besluttes, at den 
nye bestyrelse vedtager en forretningsorden hvor opgaverne fordeles.  
Karen giver tilsagn om, at hun overvejer at stille op som for person om et år.  
  
11. Valg af revisor og suppleant: Leif Pedersen genvælges som revisor og Henrik Skude som 
revisor suppleant. 
  
12. Valg af opstillingsform i forbindelse med valg af folketingskandidater i KOS:  
Ved afstemning blev det afgjort, at vi stemmer med følgeden prioritering til fællesmødet i KOS d. 
4. april  

1. prioritet:  Model C (Fællesopstilling + partiliste) 
2. prioritet Model F (Enkeltopstilling + partiliste) 
3. prioritet Model D (Enkeltopstilling + prioriteret sideordnet) 
4. prioritet Model A (Fællesopstilling + prioriteret sideordnet).  

 
13. Valg af kontaktperson til SF Fagligt Udvalg: Jørgen Sejersbøl Andersen genvælges.  
 
14.  Opfordring til at deltage i medlemsmøde i KOS d. 7.marts med Pia Olsen Dyhr.  
 
Vi afsluttede med at synge ”Når jeg ser et rødt flag” 
 

Inge Dahn d. 5. marts 2020 


