
Referat bestyrelsesmøde d. 10-01-2022

1) Valg af mødeleder
a) Lasse er mødeleder

2) Godkendelse af dagsorden
a) Godkendt

3) Afbud
a) Bente, Claudia, Jens

4) Orientering
a) Byrådet

i) Byrådsperioden er lige påbegyndt
(1) Peter har endnu ikke været til udvalgsmøder, men de starter

op nu her. Børn og undervisning og Senior og omsorg
(2) Der er byrådsmøde på mandag
(3) Jane har været til første udvalgsmøde i by og landskabsudvalg

(a) Forvaltningsdiriktøren og stadsakitekten er hjemsendt
og der er noget usikkerhed på baggrund af de
igangværende undersøgelser

(b) Den tidligere vicedirektør er konstitueret som direktør.
(c) Der var en lang dagsorden

(i) Der var lokalplan for Sorthøj
1. Den blev sendt tilbage for at gøre den

mere grøn og bæredygtig.
(ii) Der var også fyldt med forretningsorden og

kompetenceregler
1. Der var nogle rigtig fine drøftelser.

a. Det har givet anledning til at tage
nogle principielle emner om
beslutningskompetencer op,
særligt med fokus på nedrivning.

(4) Udvalgene og bestyrelserne er opdateret så dem kan man se
under de forskellige forvaltninger.

(5) Der er kommet et spørgsmål fra en borger til byrådets
spørgetime

(a) Fra 2009 og frem til 2020 indgik Aalborg Kommune
som Nordjyllands største arbejdsplads i en
klimakommuneaftale med Danmarks
Naturfredningsforening om at nedbringe
CO2-udledningerne for kommunen som virksomhed
med 2% om året - noget, som kommunen dog ikke
har opnået i en række af disse år.



1. Hvis det er det nye byråds ambition at lave en
ny klimahandlingsplan i 2022 i samarbejde med KL
og andre nordjyske kommuner, vil de nye
byrådspolitikere i så fald arbejde for, at denne
2%-målsætning for kommunen som virksomhed
fortsættes?
2. Og givet klimakrisens omfang og presserende
karakter vil der ikke være god grund til at hæve
ambitionsniveauet endnu mere

(i) Benjamin lavet et kort skriv om vores position,
som kan bruges til at svare på spørgsmålet.

(6) Der kommer et forslag fra Radikale, om at fjerne alle, af
kommunen, vedtagne bureaukratiske regler, medmindre de af
forvaltningsdirektør under inddragelse af medarbejdere
beslutter noget andet.

(a) For os er det vigtigt, at det er politiske valgte der skal
bestemme, hvilke ting der bliver undtaget og ikke
direktøren. Derudover er det vigtigt at borgerne også
inddrages, og vi styrker de nære demokratier.
Derudover skal der tænkes ind, at de forskellige
faggrupper skal bruge deres kompetencer bedst muligt.
Vi vil gerne have forslaget ud i udvalgene, så de
sammen med forvaltningerne kan spille ind med den
konkrete proces. Der skal være en politisk ledelse, så vi
får et overblik over, hvilke ting der er lovpligtige og
hvilke ting ligger udover det, så vi kan styre processen
politisk.

5) Byrådsarbejde
a) Foreløbig forventningsafstemning

i) 3 måneder er for kort tid at sigte over, vi skal se på byrådsarbejdet
med et noget længere sigte.

ii) Særligt i de udvalg vi sidder i, vil det være meget fordelagtigt, at nogle
læser dagsordnerne igennem, så vi kan understøtte dem.

(1) Der kommer nemlig nogle vigtige principielle spørgsmål.
iii) Det er vigtigt, at vi arbejder med at oplære nye kræfter i

partiforeningen, så de kan bidrage til byrådsarbejdet.
iv) Vi skal sørge for at de ting vi har været ude med i valgkampen bliver

fulgt op.
v) Vi skal sørge for, at involvere og inddrage vores medlemmer til

nytårskuren, som så efterfølgende kan udvikle sig til nogle
baggrundsgruppe lignende strukturer, som kan understøtte vores
byrådsarbejde.

vi) Vi skal sørge for at samle vores forslag der koster penge sammen, så
de kan komme med i en budgetproces.



vii) Vi skal gerne lave noget mere medlemsinddragelse, også ud over de
forskellige grupper der skal arbejde med byrådsarbejdet.

viii) Det er vigtigt vi tænker det politiske mål først, og derefter tager stilling
til processen.

ix) Det er vigtigt vi husker hinanden på, at vores byråd har politisk styring
med forvaltningerne, og vi skal sørge for at den politiske ledelse
forbliver politisk.

x) Vores byrådsarbejde må ikke blive administrativt, men skal være
politisk styret.

xi) Vores medlemsmøder skal retænkes, så vi kan udvikle og facilitere
udviklingen af politik, sammen med vores medlemmer.

(1) Det bliver forhåbentlig nemmere når, vi har nogle
byrådsmedlemmer.

(2) Det kan give mening at inddrage forskellige organisationer
som medspillere til medlemsmøder.

xii) Hvis det er muligt giver det rigtig god mening, at tage ud på de
forskellige jobfunktioner man bliver politisk ledelse for.

xiii) Dem der læser dagsordnerne til byråds/udvalgsmøder må gerne sige
til, så vi kan tage det op på bestyrelsesmøderne hvis der er noget.

xiv) Man kan tilmelde sig dagsordner fra byråd og udvalg.

6) Orientering om medlemsmøde
a) Der bliver lagt op til at vi udskyder nytårskuren til senere på året.
b) Vi rykker nytårskuren og medlemsmøde til 12. februar

i) Men tager bestik af corona situationen til bestyrelsesmødet
ii) Man kan godt splitte nytårskur og medlemsmøde op, såfremt den

sociale del (nytårskuren) stadig er problematisk.

7) Generalforsamling
a) Den holdes på lokalerne, såfremt vi er under 30 deltagere.

i) Såfremt der kommer flere, så skal vi holde det online.
b) Indkomne forslag

i) FU laver indstillinger som de indkomne forslag og sender dem til
bestyrelsen og top 5 kandidater.

c) Aktivitetsplan
i) Forretningsudvalget laver et udkast til en aktivitetsplan

8) Næste møde
a) 17 januar konstituerende
b) 7 februar

9) Eventuelt
a) hvis man synes et punkt er vinklet forkert, eller man har indputs til

dagsordenen, så skriv endelig på forhånd, fordi så kommer vi til at have bedre
bestyrelsesmøder.


