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Referat af bestyrelsesmødet  ALBERTSLUND 

Torsdag den 13. oktober kl. 19.30  

Mødet holdt hos Mette, Oldbuen 36  

 

Bestyrelsesmedlemmer: Karen, Mehmet, Jette, Jørgen, Søren 

 Suppleanter: Mette, Inge 

 Afbud: Inge 
   

1. Valg af referent blev Søren, og dagsordenen  blev  godkendt.   

 

2. Kommende bestyrelsesmøder: 8 november kl. 19 hos Jørgen, Enebærhaven 71. 

3. Vores arbejdsfordeling, hvordan fungerer den:  ikke drøftet. 

4. Kommende arrangementer /  planlægning: 

 Folketingsvalgkamp: 
 Lørdag den 15. oktober på Bytorvet. 
SF vil være på torvet fra kl. 10 og dele forskelligt valgmateriale ud. 
Fokus denne lørdag er ”Ulighed til mulighed” 
Med  fokus på, at akademikere lever længere end ufaglærte, og at der er forskel på 
levealder fra kommune til kommune.  Vi laver en konkurrence omkring problematikken og 
stiller falske og rigtige tal op mod hinanden. 
Mehmet medbringer drikkelse. Søren og Mehmet henter valgmateriale  hos Vivi. Deltagere: 
Førnævnte + Inge, Birgit og Jørgen. Birgit rydder af og laver ”billetter” med SFs plan for 
psykiatrien  til filmen om torsdagen.  
 
Der er afslutning på Fællesskabsstafetten fra kl. 11-12.30 med live musik og aktiviteter. Kl. 
12.30 er der uddeling af ildsjæleprisen.  
 

Torsdag den 20. oktober kl. 18.30 : SF inviterer til gratis visning af filmen Rose i Albertslund 
bios lille sal.  
Efter filmen vil der være debat omkring psykiatrien. 
Vi arbejder på at få en SF politiker til at deltage. 
Desuden deltager Conny Pedersen, formand for ”Bedre psykiatri” i Albertslund/Tåstrup, 
samt en der arbejder inden for psykiatrien. 
Du skal bare møde op og få en god oplevelse. 
Tina laver en annonce til AP (3000 kr.) og lægger den desuden på Faze-book. Biograflejen 
på 5000 kr. dækkes centralt.   
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Lørdag den 22. oktober kl.10 er SF igen på Torvet med valgmateriale og inviterer til debat 
på Felix steak house fra 11-12.30. 
Fokus denne lørdag er ”Børn og Unges trivsel og fastholdelse af minimumsnormeringer” 
I debatten på Felix steak house kl. 11-12.30 deltager Taastrupkredsens kandidater; 
Lennart Nielsen, V 
Gunvor Wibroe, A 
Merete Scheelsbeck, C 
Vivi Når Jacobsen, F 
Mehmet, Mette og Jette deler valgmateriale ud og reklamerer for mødet på Felix steak 
house. Tina har skaffet en ordstyrer. 

 
Lørdag den 29. oktober kl. 10 
Her er fokus på klima. 
Vi har en konkurrence, der handler om, hvad man kan gøre for at mindske co2 i hverdagen, 
både ift. transport og madvaner samt en konkurrence omkring CO2 udslip med en lille 
præmie(goodiebag).  
Derudover deler vi flyers og småkager ud. 
Tina  har styr på programmet. Hvem deltager ud over Tina?  
 
Søndag den 30. oktober kl. 13  
 
Vi opfordrer alle til at deltage i Folkets klimamarch på Christiansborg Slotsplads. Vi håber, 
at det bliver en manifestation, som viser, hvor vigtig klimakampen er. 
På www.klima.dk kan man sende tre klimakrav ud til alle politikerne på en gang. 

 

• Valgfest 13/11 kl. 17 – 20, hvis Oldbuens Fælleshus er ledigt. Ellers 20/11 samme 
sted. Nærmere planlægning på bestyrelsesmødet d. 8/11. 

5. Økonomi.  Mehmet redegjorde for udgifter og indtægter. Vi har ikke fået alle fakturaer 
endnu. Vi har heller ikke fået valgtilskud fra Tåstrup. Karen kontakter Jan Kjær. Har 
vi de foldere, vi skal bruge? Vi har siden august fået 10 nye medlemmer. 
 
 
 

 

6. KB-gruppen: Vi drøftede samarbejdet i KB-gruppen og besluttede, at Karen kontakter 
Ole Hvass fra SF-centralt og beder ham om at hjælpe os.   
 

 

7. KOS: Københavns Omegns Storkreds - Region Hovedstaden - Nyt fra SF 

Christiansborg. Ikke drøftet. 

 

http://www.klima.dk/


 
3 

8. Nyhedsbrev: Karen sender Nyhedsbrev ud fredag d. 14/10 

 

9. Årshjul: ikke drøftet. 

 

10. Facebook gruppe:  Til folk der viser interesse for valget for SF, henviser vi til 
Facebook gruppen ”Når valget kommer. Vivi i Folketinget.” 
 

11. Eventuelt. Intet. 
 

Referent Søren Vinzent d. 14/10 - 2022 

 


