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Referat af bestyrelsesmødet  ALBERTSLUND 

Tirsdag den 13. september kl. 19.00  

Mødet holdes hos Mehmet, Randager 61  

 

Bestyrelsesmedlemmer: Karen, Mehmet, Jette, Jørgen, Søren 

 Suppleanter: Mette, Inge 

 Afbud: Jørgen, Inge 

   

  

1. Valg af referent. (søren). Godkendt dagsorden  

 

2. Kommende bestyrelsesmøder:  13 oktober kl. 19 hos Mette – Oldbuen 36 

3. Afholdte og Kommende arrangementer/ møder/medlemsmøder – planlægning: 

•  Folketingsvalgkamp. Økonomien drøftet. Hvis det afsatte beløb skal forhøjes, skal det 

drøftes og besluttes på en ex. ordinær generalforsamling, som skal indkaldes inden 

folketingsvalget. Mehmet har lavet et regneark med oversigt over indtægter udover 

det budgetlagte beløb samt løbende udgifter i forbindelse med valgkampen. Vivi har 

sendt en forespørgsel til bestyrelsen om opbakning til hendes kampagne. Karen mel-

der tilbage, at bestyrelsen deltager aktivt i valgkampen i det omfang den enkelte har 

tid. 

• Medlemsmødet d. 5 september om budget. Det var et intens møde med mange ind-

læg. Vi vurderer, at det var en god debat, der bliver fulgt op på medlemsmødet d. 

29/9 kl. 19 på Birkelundgård. Annette Pedersen er ordstyrer. Bestyrelsen møder kl. 

18.30. 

4. Økonomi. Drøftet under pkt. 3 

 

5. KB-gruppen: Samarbejdet i KB-gruppen drøftet 
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6. KOS: Københavns Omegns Storkreds - Region Hovedstaden - Nyt fra SF Christiansborg. 

Ikke drøftet. 

 

7. Nyhedsbrev: Følgende emner: Karen opfordre Vivi til at skrive om FV-valget og hendes 

valgkamp. Karen skriver om budgetforhandlingerne og indkaldelse til medlemsmødet d. 

29/3. SF skal til folketingsvalget  stille med følgende :  5 valgstyrer – en valgstyrerfor-

mand – 2 stedfortrædere – 7 tilforordnede.  Karen efterlyser kandidater til posterne. 

 

8. Årshjul: Vi påtænker et medlemsmøde i forhold til valget, som har et landspolitisk sigte. 

Mehmet og Leif inviterer  til SF – nytårskur i starten af 2023. 

 
 

 

9. Facebook gruppe 

 

10. Eventuelt:  Søren opfordrede alle til at deltage i Klimakaravanens arrangement i Alberts-

lund fredag d. 16/9 kl. 16.30 på Torvet. Vi har støttet arrangementet med 1000 kr. 


