Årsberetning for 2016 i Enhedslisten Albertslund, Glostrup og Vallensbæk
2016 var igen et travlt år for partiet med bl.a. demonstrationer i Albertslund, Glostrup og Vallensbæk
under Velfærdsalliancens fane. Disse demonstrationer har givet afdelingen en helt ny kontakt til dele af den
lokale fagbevægelse. En kontakt vi arbejder på at udbygge fremover. Medlemsmøderne har i stor
udstrækning taget udgangspunkt i aktuelle emner og partiets centrale politikudvikling. Flere af
medlemsmøderne har været afholdt som offentlige møder. Vi lykkedes også endelig at få stablet
samarbejdet med de øvrige partiafdelinger i omegnen op og stå, som resulterede i at der nu afholdes et
årligt seminar.
Her er en liste over arrangementer i 2016
6. marts: Generalforsamling
16. marts: Medlemsmøde i Albertslund om Enhedslistens Erhvervspolitik ved Margit Kjeldgaard, Politiskøkonomisk udvalg.
16. april: Kommunalpolitisk seminar for omegnen.
1. maj: Det traditionelle 1. Maj arrangement med Rune Lund som taler.
12. maj: Velfærdsalliancen demonstrationer i Albertslund, Glostrup.
13.-15. maj: Deltagele i Enhedslistens Årsmøde.
22. maj: Gratis i Biffen, "Idealisten" med Jette Gottlieb som indleder
1. juni: Medlemsmøde i Albertslund om TTIP ved Janne Hansen fra 3F
14. juni: Åbent medlemsmøde i Albertslund om Fortællinger fra Vestbredden ved tidligere fredsvagt Nicolaj
Brasgaard.
20. august: Sommerfest
5. september: Foreningernes dag i Albertslund.
13.-14. august: Deltagelse i kommunalt sommertræf.
15. september: Demonstrationer i Albertslund.
17. september: Deltagelse i Feministseminar.
10. oktober: Medlemsmøde om kontanthjælpsloft ved Christian Danvill.
29. oktober: Kulturnat i Glostrup.
8. november: Medlemsmøde om Feminisme ved Bodil Garde samt procedure for kommunalvalg 2017.
27. november: Gratis i Biffen, "Snowden" med Marianne Rosenkvist som indleder.
3. december: Julefrokost.

2017:
16. januar: Åbent medlemsmøde om 30 timers arbejdsuge med Finn Sørensen.
4.-5. februar: Deltagelse i KOKO17.
15. februar: Medlemsmøde med valg af kandidater i Albertslund og Vallensbæk.
27. februar: Medlemsmøde med valg af kandidater i Glostrup.
22. marts: Medlemsmøde om Kommunal-valgkampen 2017.
2. april: Generalforsamling.

