
Referat bestyrelsesmøde d. 9/8-2021 (ikke
beslutningsdygtigt møde, der laves indstillinger, som
sendes ud til bestyrelsen pr mail)

1) Valg af mødeleder
a) Melina

2) Godkendelse af dagsorden
a) Godkendt med udskydelse af nogle punkter

3) Graffiti på siden af bygningen
a) Forespørgsel fra Johnny Hefty om at pynte vores lokalers yderside op til

valgkampen
i) Der rettes henvendelse til Johnny Hefty om hvorvidt han skal

have betaling
ii) Der rettes henvendelse til udlejer om vi må det

(1) Benjamin står for begge dele
(2) Punktet kommer på d. 6 september

4) Organisatorisk
a) Oprydning og rengøring op til valgkamp

i) Indstilling fra FU: to datoer findes – En i august og en i oktober før
plakatophæng.

(1) d. 5 september kl 12
(2) d. 17 oktober kl 12

b) Internet
i) Indstilling fra FU: Vi skal have nyt, friskt internet, og én udpeges til at

tage den på sig at skaffe noget nyt

c) Ny opvaskemaskine
i) Indstilling fra FU: Vi skal have en ny opvaskemaskine, og én med

trailer/anhængertræk vælges til at afhente den

5) Forespørgsel fra kandidater og valggruppe
a) Ansættelse af en koordinator

i) Dette punkt udskydes til næste møde d. 23 august.

b) Nærmere bilag kommer fra valggruppen inden 9/8
i) Bilaget skal sendes ud til næste gang.

6) Aktuel politisk situation i Aalborg
a) Klima og vejrfænomener (skybrud og vand i kælderen)
b) Herunder orientering fra strategi-gruppen omkring Egholm

i) d. 24 august er der demo nede ved fjordmarken fra 17 - 19



ii) Der sker ikke så meget, men der er demo mod motorveje generelt d.
25 september på christiansborg slotsplads.

iii) Næste møde vil vi gerne have en drøftelse af hele Egholms
situationen.

7) Orientering fra
a) Folketing

i) Ikke noget

b) Landsledelse
i) Ikke noget

c) SFU
i) Ikke noget

8) Næste møde
a) bestyrelsesmøde d. 23 august om tingene der haster fra dette møde og vores

budgetforslag og finansiering.
b) bestyrelsesmøde d. 6 september fra 20-21.

9) Eventuelt
a) Man skal huske at melde afbud til bestyrelsesmøder i god tid.
b) Radiator ved den røde sofa som punkt d. 6 september.
c) Hvis nogle ved hvor en lejekontrakt kan findes, må de meget gerne melde

ind.
d) Medlemsmøde om landsmødet d. 6 om indkomne forslag

i) fra 18-20 og derefter bestyrelsesmøde fra 20-21


