
Referat bestyrelsesmøde 6-9-2021

1) Tilstedeværende:
a) Lasse, Benjamin, Asbjørn, Jens, Astrid, Bente, Melina og Magnus
b) Afbud: Emma, Finn, Jane, Claudia, Peter, Bodil

2) Valg af mødeleder
a) Lasse er mødeleder

3) Godkendelse af dagsorden
a) Godkendt med tilføjelse af valgforbund

4) Johnny Hefty vægdekoration
a) Det må godt laves, såfremt det ikke bliver for vildt.

i) Benjamin kontakter Hefty om hvad det kan være og så tager vi det
igen, sammen med udlejer.

5) Valgforbund
a) Kommunistisk Parti har ansøgt om at være med i valgforbundet.

i) Såfremt de andre partier i valgforbundet ikke har noget problem med
det, så er det fint for os.

ii) Orientering omkring læserbrev omkring en anden borgmester end en
socialdemokratiske borgmester

(1) læserbrevet er udformet af trafikalt forbund
(2) Der bør indskærpes hvordan beslutningerne for valgforbundet

kan træffes.
(a) FU laver udkastet til den besked

6) Nyt internet
a) Vi afventer en opdatering på fiber.

7) Aktuel politisk situation i Aalborg
a) Egholmgruppen

i) Der er demonstration i en fælles gruppe for grønne områder og
naturting lørdag d. 25 september.

ii) Det er fra 13.30 - 16 på christiansborg slotsplads
iii) Der køre en bus fra Aalborg

(1) Man kan kigge på borgerbevægelsens hjemmeside
iv) Vi har ikke en specifik holdning til det, men deltager ikke som

partiforening
b) Frit ord

i) Der er ikke noget
8) Orientering fra

a) Valggruppen
i) Kandidaterne er gået i gang med at ringe rundt til alle medlemmer, for

at høre om de vil være aktive og hvis ja, hvad de vil lave, og om de vil
være listefyld eller stillere, samt at Benjamin sidder med stillerlisten på
lokalerne mandage og onsdage frem til deadline.

b) LL
i) Det fylder meget med Afghanistan



(1) Ministeren har ikke været godt nok forberedt, og det går vi ud
fra bliver undersøgt.

ii) Der var lidt om landsmøde
iii) Der er en del dispensationer omkring opstillingslister fra lokalområder
iv) Der er snakke omkring ydelses kommissionen, hvor der kommer et

udspil i efteråret
c) Stillerliste

i) Der er 10 stillere
9) Næste møde

a) mandag d. 4 oktober medmindre for mange ikke kan den dag.
10)Eventuelt

a) tak for et godt møde
b) Valgfest?

i) SFU vil gerne holde valgfest med SF


