
Referat Bestyrelsesmøde 07/03-2022
1) Formalia

a) Valg af mødeleder
i) Marlene er mødeleder

b) Godkendelse af dagsorden
i) Godkendt

c) Godkendelse af referat
i) Godkendt

d) Tilstedeværende
i) Melina, Asbjørn, Benjamin, Valdemar, Claudia, Lasse, Andre, Kristine,

Sarah, Peter, Jane, Marlene, Jane, Thomas, Finn, Selmer, Magnus
e) Afbud

i) Ingen
2) Orientering fra Byråd

a) Peter og Jane orientere
i) Der har været to byrådsmøder siden
ii) Den 14. februar og den 7 marts.
iii) Der var d. 14 februar særligt to punkter der gav anledning til debat.
iv) Den 14 februar, var vores forslag om CO2 kvoter op,

(1) Der var generelt god opbakning og det er sendt videre til de
rette udvalg, som kan arbejde videre med forslaget om en grøn
indkøbsprofil. Det skal formentlig behandles videre i efteråret.

v) Der var også DF's forslag om information vedrørende omskæring
samt børn ret til egen krop.

(1) DFs forslag er inspireret fra Enhedslisten.
(a) Vi mener der skal være et forbud, så derfor stemte vi

for DFs forslag.
(b) Det bliver sendt til sundheds og kulturudvalget og de

skal arbejde videre med det.
vi) 7. marts har byrådet enstemmigt godkendt en stor solcellepark.

(1) Dette handler både om grøn omstilling, men også med henblik
med forsyningssikkerhed og sikkerhedspolitik.

vii) 7. marts har der været et spørgsmål om tilskud til hjemmepasning.
(1) Vores position er at det er en social skæv politik og derfor skal

vi ikke udhule vores daginstitutioner.
(2) Der er et flertal imod med SF, Enhedslisten og

Socialdemokratiet.
viii) Peter har lavet et forslag i forhold til Ukrainske flygtningebørn og

hvordan vi tager godt imod dem. Der er også andre forvaltninger i
gang med spørgsmålet om ukrainske flygtninge.

ix) Vi er igang med at lave et samarbejde med det grønne valgforbund i
forhold til forhold til krydstogtskibes forurening og et eventuelt forbud,
såfremt der ikke kan sættes et gang i opførelsen af et
landstrømsanlæg og eventuelt også noget i forhold til partikelfiltre.



x) Thomas Kastrup er tilbage.
xi) Der var indkaldt til bestyrelsesmøde i fredags i forsyningsselskabet.

Der blev sat en stopper for brug af russisk kul, på nordjyllandsværket.
xii) Aalborg kommune er klar til indkvartering af Ukrainske flygtninge
xiii) Der bliver undersøgt om vi har investeringer i rusland, og får dem

lukket ned hvis vi har.
xiv) Man indkøber ikke russiske produkter
xv) Man må/kan flage med ukraines flag.
xvi) Samarbejdet med Aalborgs russiske venskabsby er lukket ned.
xvii) Der er kommet en Q&A om situationen i Ukraine.
xviii) Ukrainere må flytte sig rundt i landet som de vil, og derfor kan vi få

rigtig mange eller meget få.
(1) Der hvor der er en del Ukrainere i forvejen er i

landbrugsområder og Industri, og derfor er der en del der
givetvis vil søge derhen, og det er hovedsagligt ikke i Aalborg
kommune

(2) De kommer givetvis til i højere grad at flytte ind hos venner og
familie, så indkvartering bliver nok ikke så stor en opgave.

(3) Vi ved noget mere senere.
3) Orientering fra FT

a) Lisbeth Orientere
i) Situationen i Ukraine

(1) Man forventer at Putin skruer op for krigsmaskinen, og det
bliver værre end det er allerede.

(2) Det giver anledning til endnu mere debat om olie og gas, og
særligt om forbud mod import, både nationalt og på EU plan.

(a) Det vil kunne mærkes på rusland.
(b) Men det vil også kunne mærkes på os i EU.
(c) Der er i DK omkring 400.000 husstande som opvarmes

med gas.
(d) Der er en række store virksomheder der har 50/50 gas i

deres energimix
(i) De kan ikke fungere uden gassen.

(e) Der er en række virksomheder der har gas som en
mindre del af deres energimix

(f) Husstande, har førsteret til opvarmning før industri.
(g) Gassituationen giver anledning til at vi skal prioritere

hvilke industrier der skal have adgang til den minimale
gas vi har tilbage, hvis der bliver slukket for gassen.

(3) Der er skruet rigtig meget op for økonomiske sanktioner på
rusland.

(a) Der er en række oligarker der bliver rigtig hårdt ramt.
(b) Det gør den almene russiske befolkning også
(c) Det er vores mulighed for at gøre noget
(d) Det giver uanset hvad en økonomisk krise, men den

danske økonomi er relativt godt rustet.
(4) Alt bliver dyrere og mange af tingene er ting folk skal bruge

penge på.



(a) mad, strøm og lignende.
(b) Vores økonomi skal var på vej mod en overophedning.

Men hvor meget kommer det til at betyde i forhold til
arbejdsløshed vides ikke. Men det bliver dyrt og hårdt.

ii) Det nationale kompromis.
(1) Der er landet en aftale i weekenden

(a) Vi skal op på 2% af BNP til forsvaret.
(i) De bliver indfaset frem mod 2033.

(b) Der kommer en folkeafstemning om forsvarsforbeholdet
(c) Vi mener også forsvarspolitik er grøn omstilling og

klimabistand
(d) Vi skal hurtigst muligt blive fri for olie og gas (særligt

russisk olie og gas)
(i) På den korte bane kan det være en øget

belastning for klimaet, men på lang sigt giver
det en hurtigere grøn omstilling.

(ii) Vi understøtter en omstilling til fjernvarme
husstande og elektrificering af industri.

(iii) Vi er solidarisk med EU om den gas der kan
være tilgængelig som ikke er russisk.

(e) Man vil ændre på budgetloven, så kommuner kan kan
køre med underskud i en periode. Det har vi en
opsparing der kan dække.

(f) Det kommer ikke til at betyde udhuling af velfærden,
fordi det økonomiske råderum ikke falder under
opsparingen.

(g) Vi forsøger at overbevise socialdemokraterne om at
grøn omstilling ikke skal tælle med i budgetloven.

(h) Det demografiske træk, kommer til at tage det meste af
det økonomiske råderum.

4) Aktivitetsplan frem mod sommer
a) Valg af FT kandidater
b) Præsentation af FT kandidater

i) De får lov at præsentere sig i et nyhedsbrev og så bliver de
præsenteret på et medlemsmøde i Juni.

(1) Benjamin, Marlene og måske Valdemar er tovholdere
c) Der bliver forsøgt et medlemsmøde om ukraine

i) Finn, Benjamin, Claudia og Asbjørn er tovholdere
d) Der bliver arrangeret et medlemsmøde om forsvarsforbehold i maj

i) Benjamin, Claudia og Asbjørn er tovholdere
e) 1. maj

i) Magnus, Finn og Kristine er tovholdere
5) Eventuelt

a) Finn og Jane vil gerne lægge hus til en sommerfest, såfremt der ikke er
koncerter.

b) som følge af GF kommer godkendelse af budget kommer på på næste møde.


