
Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde 26.04.2021

1. Mødedeltagere
a. Tilstedeværende

i. Finn, Jane, Emma, Magnus, Melina, Marlene, Peter, Kristine, Jens,
Bente, Bodil

b. Afbud:
i. Claudia, Andre, Lasse, Benjamin, Thomas

2. Godkendelse af dagsorden
a. Godkendt

3. Valg af mødeleder
a. Finn

4. Gennemgang af procedure
a. Medmindre der er nogle, der har kommentar til ændringsforslaget, bliver

redaktionsudvalgets indstilling vedtaget.
5. Behandling af bestyrelses indstilling til SF Aalborgs valgprogram for '21-'25.

a. Bestyrelsens forslag til valgprogram, med ændringsforslag, bliver fremlagt og
behandlet, og det endelige papir sendes med referatet ud.

i. Bestyrelsens kommer inden medlemsmødet med et
ændringsforslag, til uddybende tekst punktet “mere støtte til
demente og deres pårørende”

b. Det opfordres til, at alle indsender deres eventuelle ændringsforslag til
papiret, til medlemsmødet.

c. Proceduren for det fremadrettede forløb fremlægges for bestyrelsen.
6. Opdatering på stående arbejdsopgaver grundet sygemelding og fordeling

heraf
a. Der skal kontaktes udvalgte medlemmer, med henblik på at finde top 6-10

kandidater.
i. Finn kigger sidste valgkamp liste igennem. Peter snakker med

Lasse og Finn om selve kontakten til folkene.
1. Hvis der er nogle der har gode bud i øvrigt så kontakt endelig

Lasse eller Finn.
b. Der skal laves et høringssvar til egholmforbindelsen

i. Magnus og Emma sender et udkast til Jane og Jens til onsdag
aften. De færdiggøre det og sender det på vegne af SF Aalborg.

c. Jens efterspørger, at nogen vil med til møde torsdag aften i den tværpolitiske
strategigruppe mod Egholmforbindelse.

i. Astrid deltager
7. Evt. (herunder muligvis presserende problemstillinger fra mails. Obs. KUN

hvis der er tid i overskud)
a. Husk at sende læserbreve eller andre udtalelser, forbi bestyrelsen inden de

sendes ud.
b. I forhold til busser i Danmarksgade:

i. De skal ud så hurtigt som muligt.



ii. Hastigheden skal sænkes, så længe busserne midlertidig er
omlagt til Danmarksgade.

iii. Vi har stadig samme holdning som Jens skrev i mailene, i forhold
til det længere perspektiv.

iv. I vil forbyde tung trafikkal gennemkørsel i området, undtaget
busser.


