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Referat af bestyrelsesmødet  ALBERTSLUND 

Onsdag d. 16. marts kl. 19.30. Mødet holdes hos Søren, Galgebakken Over 1- 1b 
 

Bestyrelsesmedlemmer: Inge, Jørgen, Karen, Mehmet, Søren 

 Suppleanter: Jette, Mette (afbud) 

   

 

 

1. Søren blev referent. 

 

2.  Dagsordenen blev godkendt 

 

3. Kommende bestyrelsesmøder:  24/4 kl. 18 hos Mehmet. –afsluttende med ramadan-middag (hertil inviteres 

KB-medlemmerne). Punkt på dagsordenen: Bestyrelsen drøfter det kommende års opgaver på baggrund af 

oplæg fra Else, samt oplæg fra Tåstrup og Randers som inspiration. 

4. Ekstraordinær Generalforsamling indkaldes til 6/4 kl. 19.30  på Birkelundgård eller på Rådhuset.  Punkt på 

dagsorden er: Valg af formand. (Mehmet laver indkaldelsen) . Karen Tobitsch vil godt stille op til formand. 

Mehmet vil godt stille op til kasserer. Jette vil gerne træde ind i bestyrelsen, da Inge ønsker en pause på 3 

måneder og derefter bliver suppleant.  

 

5. Kommende Medlemsmøder: 30. marts 2022 kl. 19.30 på Birkelundgård. Emne: Kulturpolitik og Musikteatret. 

Oplæg ved Tina og Resul. Mehmet sørger for kaffe. Jørgen og Jette deltager fra bestyrelsen. 

 

6. 1. maj:     Jørgen tager kontakt med Ebbe Rand fra Enhedslisten for at drøfte, om de vil være med til afholde 

1. maj arrangement  kl. 18 med spisning og taler. Hvis de vil deltage, kan det aftales at SF-albertslund har 1 

taler og Enhedslisten også har 1 taler. Jørgen og Søren planlægger det videre forløb, som er afhængigt af 

om Enhedslisten vil deltage. Hvis de ikke deltager laver vi 1. maj arrangementet alene kl. 18 på  Birkelund-

gård. Mehmet bestiller Birkelundgård. Vi laver Chili con carne med flutes. Vores lokale input som taler:  Vi 

vil bede  Vivi  om at stå for den. Vi undersøger, om vi kan få fat i Peter Westermann fra Regionen, som den 

anden taler.  I den nærmere planlægning vil bestyrelsen bliver inddraget løbende. 

 

7. Økonomi.  

 

8. KB-gruppen:  

 

9. KOS: Københavns Omegns Storkreds. 

Jørgen deltager i  Fællesmødet. D. 4. april 2022 kl. 19 i Kulturhuset Brønden Mødelokale 3. På mødet skal det 

besluttes hvilken opstillingsform i forbindelse med opstilling af folketingskandidater.  Der skal stemmes efter 

resultatet af vores afstemning på Generalforsamlingen: 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).  
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10. Region Hovedstaden. Inge og Else deltog. Inge er valgt til bestyrelsen for de næste 2 år. Der er udsendt 

Aktivitetsplan.  

11. Aktuelt fra SF Christiansborg: Landsmøde den 19.-20. marts. Som delegerede er valgt: Vivi, Resul, Tina og 

Sonja. Birgit deltager som gæst. 

 

12. Eventuelt 

 

 

17 Marts  2022/ Søren 


