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Referat af bestyrelsesmødet  ALBERTSLUND 
Mandag den 9. maj. kl. 20.00.  

Mødet holdes  hos Jette  Valnøddegården 19  
 

Bestyrelsesmedlemmer: Karen, Mehmet, Jette, Jørgen, Søren 

 Suppleanter: Mette, Inge 
 Afbud: ingen 
   

  
1. Valg af referent.  Søren 

 
2. Godkendelse og prioritering af dagsorden  

 
3. Kommende bestyrelsesmøder: Næste møde er aftalt til 20 juni kl. 19 hos Mette, Old-

buen 36. 

4. Kommende arrangementer/ møder/medlemsmøder – planlægning: 

• Medlemsmøde  d. 9 juni kl. 19 – 21 på Birkelundgård: Emne: Budget 2023-2026. 
Oplæg: Vivi. Desuden forelægges et forslag til vedtægtsændring af § 14 i vedtæg-
terne. Af hensyn til kravene fra vores bank. Forslaget bringes i Nyhedsbrevet. 

• Møde med Holger den 19.5 kl. 19.00 på Rådhuset.  Vi mødes kl. 18.30 i Rådhu-
sets kantine. Holger møder kl. 18.45 i forhallen. Vivi indleder mødet. Efter Hol-
gers foredrag er der pause, hvor folk kan få kaffe, øl, vin og vand. Derefter debat, 
hvor Mette er ordstyrer på vegne af bestyrelsen. Mette: kontakter TV2-Lorry om 
mødet. Sender Holgers pressemeddelelse til Politiken, SF-centralt og sætter den 
på Facebook. Karen: allierer sig med Tina om både annoncen og pressemeddelel-
sen til AP. Samt sender det samme til Jan Kjær i Tåstrup.  Sender  desuden invita-
tion til medlemmerne om mødet i et Nyhedsbrev. Karen laver også plakater til op-
sætning ved indgangene på Rådhuset.  Jørgen: Sørger for drikkevarer: Vin, øl, 
vand og plastikkrus. Køber desuden en god flaske portvin til Holger. 

• Plakater  Jette henter dem på Kongovej 11 og Mehmet hænger dem op. Alterna-
tivt hjælper Søren med ophængningen d. 18/5. Eller tager dem ned efter valget. 

• Evaluering af 1.maj: 38 deltagere med børn. Vi vurderer, at det var et vellykket 
arrangement, som vi synes skal gentages næste år. 

5. Økonomi. Til arrangementet med Holger har vi fået bevilget 5000 kr. fra centralt hold 
og 5000 kr. fra Region Hovedstaden. 
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6. Eventuelt: Inden næste generalforsamling skal vi have gennemgået vedtægterne nøje 

og opdateret dem. 
10 maj 2022 
Søren Vinzent 


