
Referat bestyrelsesmøde 07-02-2022

1) Tilstedeværende
a) Melina, Benjamin, Kristine, Jane, Finn, Busse, Peter, Claudia, Thomas,

Valdemar, Magnus
b) Afbud: Marlene, Lasse

2) Valg af mødeleder
a) Melina

3) Godkendelse af dagsorden
a) Nyt punkt 5: Mødeplan/Aflastning
b) Dagsorden godkendt med ovenstående tilføjelser.

4) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 17/1-2022
a) Godkendt

5) Mødeplan/aflastning
a) Jane og Peter står for et medlemsmøde om kommunalpolitik.
b) Finn indkalder til ekstraordinær GF med budget og regnskab og

medlemsmøde om opstillingsform. 19-21.30
c) Der afholdes medlemsmøde omkring landsmøde og intro for nye medlemmer.

Der er intro fra kl 18.00-19.30.
Der er medlemsmøde om landsmøde fra 19.30-21.00.

i) Kristine og Melina
6) Aktuel politisk situation

a) Byråd
i) Den famøse 100.000 kr sag om nybyggerne.

(1) Der har været møde i udvidet økonomiudvalget.
(a) Kommunaldirektøren gav en ret fin redegørelse.
(b) Der har været en jurist inde over, og det er ikke ulovligt

i forhold til journaliseringspligt.
(c) Det er vigtigt at man får journaliseret

engangsudbetalinger, og det bliver præcedens
fremadrettet.

(d) Der skal være en beslutning i økonomiudvalget på
udbetalinger over 50.000 kr. og derudover en generel
orientering om hvad der bliver brugt.

ii) Vi har et beslutningsforslag om en intern CO2 afgift i kommunale
indkøb og udbud på over 50.000 kr. Det er på
kommunalbestyrelsesmødet d. 14. Vores forslag ligger på 850 kr pr
ton og det kommer i forlængelse af klimarådets anbefalinger.

iii) Der er møde i børne/unge og ældre udvalgene.
(1) Der er den store dagsorden at der skal snakkes om hvordan

processen for afbureaukratisering
iv) Der er møde i sundhed og kultur

(1) Der er også på dagsordenen at tale om afbureaukratisering.
(a) Der virker til at være noget at tage fat i.



v) De andre forvaltninger tager også processer om bureaukrati op.
b) Landsledelse

i) Der var rigtig meget snak om landsmødepapir på
landaledelsesseminaret i weekenden.

ii) Der blev snakket en del om udenrigspolitik, herunder ukraine, gas og
forsvarsforbehold.

iii) Der blev snakket rigtig meget om den aktuelle politiske situation.
(1) Særligt noget om strategi frem mod folketingsvalg og en del

om Danmark kan mere
(2) Vi synes fra Aalborg, at vi skal have noget mere fokus på

økonomi og ulighed. Særligt i forhold til inflation og nogle
strukturelle opgør.

(3) Halime har nogle udtalelser som ikke er for heldige, og de
centrere sig relativt meget om københavn, men problemerne
der italesættes er reelle nok, men tonen er nederen, og sætter
os i bås med højrefløjen.

(4) Der skal være meget mere fokus på syriske flygtninge, og det
er en helt vild sag, som Pia bør reagere og markere sig meget
kraftigere på.

7) Mandat til Aalborgs medlemmer af repræsentantskabet ift. valg af
landsledelsesmedlemmer

a) Vores medlemmer af repræsentantskabet stemmer på Melina.
8) Valg af medlemsansvarlig

a) Kristine bliver medlemsansvarlig og bliver lige introduceret med et talepapir
og en guide.

9) Valg af webmaster og ansvarlig for ansøgning om tilskud hos kommunen
a) Lars bliver ved.

10)Eventuelt
a) Fra kl 14.30 på dage med kommunalbestyrelsesmøder er der åbne

gruppemøder
b) Finn prøver at arrangere et møde med Anna Valentina i april omkring

beskyttelse af naturressourcer og drikkevand i forbindelse med 3.
limfjordsforbindelse.


