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S-POSTEN 
Medlemsblad for  

Socialdemokraterne i Albertslund. 

Redaktion: 
Jette Kammer Jensen (ansvarshavende) 
Britta S. Jørgensen  (layout) 
e-mail: Britta.snebar48@gmail.com 

Indlæg mailes til: 

Jette Kammer Jensen 
Tranehusene 96, 2620, Albertslund 
Tlf  24 26 95 57 
e-mail: kammerjensen@webspeed.dk 

Deadline - se kalenderen bagest i bladet 

S-posten tilgår medlemmerne, Folkebib-
liotekerne, ABA, Albertslund Posten m.fl.  

Leveringsproblemer - kontakt 
Else Boel 52 30 78 09 
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                              Vi har brug for din E-mail 
 
Forrige år blev det besluttet, at der kun skal udkomme 6 numre af s-
posten. Derfor har vi brug for din e-mail, så vi kan komme i kontakt med 
dig mellem numrene. 
 
Vi sender nyhedsbreve, løbende informationer, invitationer, flytning eller 
aflysning af arrangementer, m.m. 
 
Partikontoret sender beskeder, Partiformanden sender baggrundsviden  
Alt dette kan du få på din mail, hvis vi får din mailadresse. 
 
Det er kun formanden og kassereren, der kender din e-mail, og alle beske-
der sendes personligt til dig, uden at andre kan se, at du er medlem. 
Du kan tilmelde og afmelde dig til Else 
 
Giv Else besked         Elseboel@stofanet.dk  

 
Indmelding til partiforeningen 
 
Fremover foregår indmeldelse via 
foreningens hjemmeside: 
Www. Socalb.dk 
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Resultatet af kommunalvalget 2021 
Valgt er  
 
Steen Christiansen 
Marianne Burchall 
Dogan Polat 
Akhlaq Ahmad 
Paw Østergaard Jensen 
Ulla Nielsen 
Mikkel Skovby 
 
Suppleanter 
1. Qasir Mirza 
2. Lasse Wilson 
3. Tina Christiansen 
4. Emil Ottesen—Rukhsana Ali (stemmelighed) 
6. Julie Marie Larsen 
7. Flemming Jørgensen 
8. Nikolaj Kristian Carlsen 
9. Jane Nannberg 
10. Rachid Leegaard Kestey 
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Præsentation 
på Facebook 
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Ny næstformand for partiforeningen 

 
Inden generalforsamlingen havde Aase Elkott meddelt, at hun øn-
skede at stoppe som næstformand og som bestyrelsesmedlem.  
Det er vi rigtigt kede af. Aase har hele vejen igennem været en loy-
al medspiller og påtaget sig mange hverv. Men helbredet er også 
vigtigt, så vi er glade for, at hun stadig er en del af tea-
met omkring s-posten og uddeling. 
 
Som ny næstformand valgtes Ole Borgstrøm, som al-
lerede er medlem af bestyrelsen. Held og lykke med val-
get. 
 

Ny bog om tilblivelse af det nye Albertslund    
” Hans byggede en by” 
 
Tidligere borgmester Hans Nielsens barnebarn, Hans Thiil Nielsen udgiver bog, der 
bl.a. beskriver Albertslunds tilblivelse 
 
I Albertslundposten d. 17. november er der en fin beskrivelse af baggrunden for, at 
forfatteren har skrevet en bog om sin bedstefars store projekt med at skabe en helt ny 
by. 
 
”Historien om Albertslunds tilblivelse er på mange måder enestående: De overordne-
de planer om Storkøbenhavns vækst vestpå blev fulgt til punkt og prikke. Det hele 
gik med en hastighed, som vi ikke har set før eller siden. Helt nye måder for indret-
ning af en by blev opfundet. Både med hensyn til boligbyggeri og industribyggeri 
satte Albertslund nye standarder.” 
 
Denne ”Hans” var i 31 år medlem af Herstedernes 
Kommunes sogneråd. I 17 år var han sognerådsfor-
mand, og de sidste fire år af hans politiske virke var han 
borgmester. Kommunen hedder nu om stunder Alberts-
lund Kommune. 
 
Bogen kan fra den 19. november købes hos Alberts-
lunds Lokalhistoriske Forening, Egelundvej 7, 2620 
Albertslund, for 100 Kr. Ring på tlf. 43641353  
 
 
Partiet har støttet bogprojektet med 1000 kr. 
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Referat af Generalforsamling  
Onsdag d. 27. oktober 2021, kl. 19.00  

i Rådhusets kantine 
 
1. Valg af dirigent 
 Paw Østergaard Jensen blev valgt. Paw Østergaard Jensen 
 konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.  
 Generalforsamlingen skal i henhold til foreningens vedtægter 
 indkaldes med mindst 10 dages varsel og med angivelse af en 
 dagsorden.  
 Dagsordenen og indkaldelse fremgår af S-posten for septem-
 ber og oktober/november 2021, som blev uddelt til medlem-
 merne i slutningen af august hhv. slutningen af september 
 måned. Generalforsamlingen er således rettidigt indkaldt i for
 hold til foreningens vedtægter.  
 
2. Godkendelse af dagsorden 
 Dagsordenen blev godkendt. 
 
3. Valg af referent Mikkel Skovby blev valgt. 
 
4. Valg af stemmetællere. 
 Emil Ottesen og Henrik Seidenfaden blev valgt.  
 
5. Beretninger: 
 
Landspolitisk v/ folketingskandidat Gunvor Wibroe 
Det var en stor ære at være på kongressen for første gang som fol-
ketingskandidat for Taastrupkredsen. Det var helt utroligt fantastisk 
at være sammen med A-holdet fra Kredsen.  
Biodiversiteten bør fylde mere, og hvilket bedre sted end Alberts-
lund og Høje Taastrup findes til dette, vi har sagt det på kongressen 
og vil arbejde videre med det.  
Der er kommet forslag ud om vild skov som er et fantastisk projekt.  
Der er sat fokus på de hjemløse, og at de hjemløse skal have en 
bolig. Det er vigtigt, at vi fokuserer på, at der er mange veje til et 
værdigt liv og at mennesker er forskellige, der findes ikke et quick 
fix. Der skal sørges for, at der kommer omsorg ud til de hjemløse 
med hjælp til tænder m.m. 
22.000 nye almene boliger i hovedstaden, her har vi i partiet fat i 
den lange ende med dette progressive tiltag.  
Udspillet om barsel er rigtig godt, det gør, at der kommer flere bar-
selsrettigheder til faderen.  
Der er bekymring for, om en 3. bølge af corona er på vej. Vi skal 
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være obs på det.  
Mink sagen kører lige nu. Alt skal lægges frem, for det er sådan et 
parti, vi er.  
 
Tak fordi I valgte mig som jeres folketingskandidat, jeg nyder så 
meget at være en del af jer og fællesskabet i Taastrupkredsen.  
 
Herefter var det tid til spørgsmål fra salen til Gunvor.  
Der blev talt om vigtigheden i, at man finder mærkesager, som er 
mere målrettet Albertslund, da det er vigtigt, at vi i Albertslund kan 
mærke Gunvor som Albertslunds socialdemokratiske kandidat.  
Vigtigheden i at blive kendt bredt gennem de store medier og ikke 
kun lokalavisen, men at der arbejdes på at Gunvor bliver et kendt 
ansigt ikke kun internt i partiet.  
Der blev spurgt ind til, at Gunvor er opstillet som kandidat til kom-
munalvalget på Frederiksberg og om hvordan Gunvor selv tænker 
om kombinationen mellem at være i kommunalbestyrelsen på Fre-
deriksberg, og samtidig skal føre valgkamp til folketinget for vores 
kreds.  
 
Gunvor var helt enig i spørgsmålene fra salen. Der er igangsat et 
arbejde for at målrette mærkesager, et arbejde som vil tage endnu 
mere til efter kommunalvalget.  
Gunvor svarede at i Socialdemokratiet findes der ikke dobbeltman-
dat, det betyder også at Gunvors mål er at komme i folketinget for 
Albertslund. Det er vigtigt at være i den politiske debat og holde sig 
skarp og i træning, derfor er det også en god ide, at være i kom-
munalbestyrelsen på Frederiksberg, da det er med til at vedligehol-
de skarpheden på den politiske scene og være i debat.  
 
Regionen v/ regionskandidat Claus Heje 
Det er en travl tid, nu er det nu.  
Vi står over for et spændende valg. Socialdemokratiet står alene og 
er ikke i valgforbund. De seneste prognoser viser, at Socialdemo-
kratiet måske går fra 13 mandater til 12 mandater.  
Vi skal tage et socialt ansvar med en stærk og sund socialpolitik. Vi 
skal arbejde for flere praktiserende læger, da det ikke ser godt ud i 
fremtiden, hvor flere praktiserende læger nærmer sig pensionsalde-
ren. Det er svært i Albertslund og Høje Taastrup at tiltrække prakti-
serende læger. Derfor er det vigtigt, at vi styrker de små sund-
hedshuse, da de nye og yngre praktiserende læger hellere vil være 
i sundhedshuse og sammen med andre læger.  
Vi skal forholde os til arbejdet for de offentlige ansatte. Mange of-
fentlige ansatte har kun 60% til deres kerneopgave, de sidste 40% 
går til dokumentation, det skal vi forholde os til både regionalt og 
kommunalt.  
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Herefter var det tid til spørgsmål og kommentarer fra salen. 
Hvad har du af planer for resten af valgkampen, hvor ser du, at vi 
kan hjælpe dig? 
Hvis man skal vælges til regionen, så kan det være vigtigt, at man 
taler om andet end sundhedsområdet. At man også taler om kultur 
og uddannelse, så man skiller sig ud fra de andre. 
Du kan overveje at tage det ben, der hedder Albertslund-Høje Taa-
strup skal være de bedste til outdoor aktiviteter. Måske du skal tage 
det som din sag.  
Danmarks første krisecenter er åbnet i København, det er børn mel-
lem 14-17 år som er det man kalder for sofasurfere, der er et kæm-
pe behov på området, så måske du skal tage den gren.  
 
Claus var enig i kommentarerne og spørgsmålene fra salen. 
I må meget gerne holde øje med min facebookside med arrange-
menter og debatter. Det vil være rigtig dejligt med opbakning ved 
debatter, især i Taastrup Hallen.  
Alt det, I kan dele enten fysisk eller digitalt, vil være en stor hjælp. 
Mange gør det allerede og bliv endelig ved. Del også gerne min læ-
serbreve fra Albertslund posten.  
Claus arbejder rigtig meget ud fra de ting, som går på tværs mellem 
kommune og region, altså at arbejde med de grænser som er mel-
lem de to, hvor uddannelse og kultur er en vigtig del.  
Tak for de gode råd, vi deler mange af de samme holdninger.  
 
6. Orientering fra borgmesteren 
Smittetallet stiger og nærmer sig grænsen, herefter vil der komme 
retningslinjer som vi skal følge. Vi har mange, som ikke bliver vacci-
neret i Albertslund. Vi er kun 65 % vaccineret. Vi er på toppen af 
problemstillingen. Det er vigtigt, at borgerne ved dette. Vi arbejder 
på at opsætte kvikteststeder, og at flere bliver vaccineret.  
 
Vi har haft en rigtig god forhandlingsproces med budgettet. Der er 
bred politisk opbakning til den retning, vi har lagt for Albertslund. Vi 
rykker et løft af folkeskolen frem. Der er fokus på dagtilbudsområ-
det, der skal bygges nye institutioner og vi har 3 institutioner med 
skimmelsvamp som er under renovering, måske skal nogle rives ned 
og bygges op igen. På kulturområdet anlægger vi en ny kunstbane i 
syd. Der er afsat 30 mio. til det nye AMC.  
Albertslund kommune som uddannelsesinstitution. Vi skal tage godt 
imod de studerende, som kommer i byen under uddannelse, vi skal 
vise, at vi er en uddannelsesinstitution, det er vigtigt i forhold til re-
krutteringen på børne- og sundhedsområdet.  
Vi har en af landets dyreste folkeskoler, men karaktermæssigt ligger 
vi ikke højt, derfor sætter vi gang i en undersøgelse af, hvad penge-
ne på området går til.   
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Der kommer en ny kommuneplan, som kommer til at rumme byud-
viklingsplanerne, der er ikke noget nyt end det som allerede er 
kendt, men det kommer til at fylde fremadrettet. Vedr. Radiogrun-
den bliver det således, at grunden kun kan bruges til offentlige for-
mål (institutioner).  
Salling Group arbejder på en plan vedr. parkeringspladsen ved Fø-
tex, som omhandler boliger til unge og en ny Føtex. 
 
Steen orienterede om valgkampen og valgkampens temaer. 
 
7. Orientering fra formanden. 
Vi er kede af, at Aase Elkott desværre er blevet nødt til at trække 
sig fra bestyrelsen. Bestyrelsen har frem til næste valg konstitueret 
Ole Borgstrøm som næstformand.  
Vi har i bestyrelsen aftalt, at vi i starten af det nye år vil starte en 
hvervekampagne af nye medlemmer. Hvis der er nogle, som har 
gode ideer og input til hvilke kampagner, der bør laves, så må man 
meget gerne melde dette tilbage til bestyrelsen.  
De fire arbejdsgrupper har også holdt møder under valgkampen og 
der arbejdes rigtig godt i grupperne.  
Stor tak til alle dem, som har hjulpet i valgkampen, hvad enten det 
er med stort eller småt. Det gør en stor forskel for partiet, så man-
ge tak til alle. 
Skal vi vinde valget, så skal vi gøre det sammen og det er vi gode 
til.  
 
Hvis man har lyst til at være med i gruppen, som skal arbejde med 
at hverve nye medlemmer, så meld gerne tilbage, så vil man blive 
oplært og blive en del af teamet.  
 
Der blev diskuteret om valget og hvervekampagnen, hvor uenighe-
der blev vendt. Det var en sund og konstruktiv diskussion.  
 
8. Indkomne forslag. 
Der er ikke indkommet forslag. 
 
9.Valg af 7 kredsrepræsentanter og 3 suppleanter. 
 
7 Kredsrepræsentanter. 
På valg er: Anne Hultengren, Finn Hultengren, Hans Erik Sølby, Su-
san Steinhauer, Lone Poulsen, Per Sheye og Per Gustafsson.  
 
Anne Hultengren, Finn Hultengren og Per Sheye ønsker ikke gen-
valg. 
Hans Erik Søby, Susan Steinhauer, Lone Poulsen og Per Gustafsson 
ønsker alle genvalg. 
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Bestyrelsen foreslår genvalg af dem, der ønsker genvalg samt ny-
valg af Ole Borgstrøm og Ulla Nielsen.  
 
Hans Erik Sølby, Susan Steinhauer, Lone Poulsen, Per Gustafsson, 
Ole Borgstrøm, Ulla Nielsen og Jørgen Lind blev valgt. 
 
3 Suppleanter. 
 
På valg er Britta Schneider Jørgensen, Ole Borgstrøm og Karsten 
Wenneberg.  
Britta Schneider Jørgensen er medlem af kredsbestyrelsen og der-
for ad den vej allerede med i kredsrepræsentantskabet, derfor kan 
Britta ikke genvælges. 
Da Ole lige er valgt som kredsrepræsentant kan Ole ikke genvæl-
ges. 
 
Karsten Wenneberg, Ida Ottesen og Lasse Crüger blev valgt. 
 
10. Valg af 4 regionsrepræsentanter og 3 suppleanter. 
 
4 Regionsrepræsentanter. 
 
På valg er: Elisabeth Bentzen, Finn Stubtoft, Vibeke Storm Rasmus-
sen og Dorthe Holm.  
Vibeke Storm Rasmussen ønsker ikke genvalg.  
Finn Stubtoft er villig til genvalg, hvis ikke der kan findes andre.  
Elisabeth og Dorthe Holm ønsker begge genvalg.  
 
Bestyrelsen foreslår nyvalg af Marianne Nelhorf-Holm og Ole Borg-
strøm, samt genvalg af Dorthe Holm og Elisabeth Bentzen. 
 
Marianne Nelhorf-Holm, Emil Ottesen, Dorthe Holm og Elisabeth 
Bentzen blev valgt.  
 
3 Suppleanter. 
 
På valg er: Lone Poulsen, Anne Hultengren og Finn Hultengren  
Anne Hultengren og Finn Hultengren ønsker ikke genvalg.  
Lone Poulsen ønsker genvalg. 
 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Lone Poulsen og nyvalg af Finn 
Stubtoft.  
 
Lone Poulsen, Ole Borgstrøm og Per Sheye blev valgt. 
 
11. Eventuelt 
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 I den lange covid19-periode har det ikke været muligt 
at komme i teater – men så har vi da haft TV fra Folke-
tinget!! 
  
Og der er der fuld valuta for pengene. 
  
Det er jo en rasende velbegavet flok, der er valgt – klogere end 
alle andre, ja endda eksperter med lange uddannelser og forsk-
ningsresultater. 
  
Liselott Blix fra Dansk Folkeparti er uddannet som buntmager, men 
har også arbejdet som hjemmehjælper – to arbejdsområder, som 
der ikke er noget i vejen med, men næppe giver den store faglige 
indsigt i lægevidenskaben, men hun optræder, som om hun er sag-
kyndig på området, og journalisterne ringer hjertens gerne til hen-
de, for hun udtaler sig beredvilligt om noget, som hun ikke har fag-
lig baggrund til. 
  
Men hun er langt fra den eneste – det vrimler simpelthen ved fol-
ketingsmedlemmer, der er alvidende.. 
  
Der må sidde nogle sagkyndige på en række områder, der tager sig 
til hovedet. 
  
De blå partier i Folketinget bruger al deres tid til at skyde på stats-
ministeren, hun er magtfuldkommen, og alle glemmer tilsyneladen-
de, at hun er i spidsen for en mindretalsregering og dermed ikke 
kan gennemføre noget som helst solo, dybest set er mindretalsre-
geringer jo tunget til at samarbejde med andre partier, for de har 
jo ikke 90 mandater alene. Og det er Regeringen jo faktisk dygtig 
til. 
  
Og jeg vil for altid være Mette Frederiksen dybt, dybt taknemmelig 
for, at hun førte og fortsat fører os helskindet igennem pandemien. 
  
Jette Kammer Jensen 

Teater folketing 
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ÆLDRESTYRKEN 
vores seniorklub for medlemmer + 60  

Der er ikke møde i december. Næste møde er: 

 
13. januar kl. 10 -12 
 
Vi mødes i Sundhedshuset, Køkken/Alrummet. 
 
Vi får besøg af kommunens pårørenderådgiver, Lene Ciccolini.  
 
Forhold for pårørende er et emne, der har fyldt meget i vores bag-
grundgruppe for Social– og Sundhedspolitik, og som har ført til, at 
vi som parti har fået ansat en pårørenderådgiver i kommunen. 
 
Tovholder på mødet er: Marianne Nelhorf-Holm, 25 37 72 33  

Tak for jer 
 
Tak for en kæmpe stor indsats til alle de mange 
aktive, der har hjulpet til med valgkampen. 
 
Tak til alle uddelerne, der har sørget for at få 
vores valgmaterialer ud til borgerne. 
 
Tak til alle de kandidater, der har knoklet for at opnå et flot resul-
tat for partiet, og har været i centret og mange andre steder med 
brochurer, røde roser, vejrmøller og godt humør, og som morgenen 
før valget stod i tunnelen ved stationen og delte 1000 poser med 
rundstykker, smør, kniv og valgbrochure ud til dem, der skulle med 
S-toget. 
 
Tak til bestyrelsen for at gøre meget af det muligt med bestilling, 
modtagelse og udbringning af materialer, fotografering, forberedel-
se af aktiviteter med mere. 
 
Tak til alle jer, der har skrevet, argumenteret og bakket op på de 
sociale medier. 
 
Flemming Jørgensen 
formand 
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                      ARBEJDSGRUPPER 
Alle partimedlemmer er meget velkomne til at deltage i arbejdsgruppernes 
møder, der foregår efter behov og i samarbejde med en koordinator og 
ordføreren fra kommunalbestyrelsen. 

 

 

Børnepolitik 
Ole Borgstrøm  Tlf.: 50 84 60 60 
E-mail: Ole_b@msn.com 
 
Kultur og Fritid 
Finn Stubtoft  Tlf.: 22 20 08 22 
E-mail: Finn@Stubtoft.net 

Miljø- by- erhverv  
Per Sheye, Tlf.: 43 62 70 06 
E-mail: prs@webspeed.dk 
 
Social– og sundhedspolitik 
Britta S. Jørgensen Tlf.: 23721403  
E-mail: Britta.snebar48@gmail.com 
Else Boel Tlf.: 52 30 78 09     
E-mail: Elseboel@stofanet.dk 

Aage Jensen er død 
 
Partiforeningens tidligere formand Aage Brand-
skov Jensen afgik den 12. november ved døden 
efter længere tids sygdom. Aage blev medlem i 
1987 og var formand for partiforeningen fra 2006 
– 2010, hvorefter han fortsatte i bestyrelsen til 
2018. Han var i mange år frem til sin død S-post 
koordinator og sørgede for at få S-posten ud til 
vores uddelere. Han var også selv en flittig udde-
ler af valgmaterialer og S-posten. 
 
Aage var en ægte socialdemokrat med sine meningers mod. Han 
havde et skarpt blik for den politiske situation og kunne altid leve-
re en præcis analyse med vid og bid. Hvad der kunne få ham op i 
det røde felt, var de overløbere (SF), der nu er i vores parti, når de 
ytrede sig.  
 
Aage var et varmt og tænksomt menneske, der bekymrede sig om 
andre og aldrig stillede sig selv først. Han var også sej, for selv om 
han var igennem en del sygdom, beklagede han sig aldrig. 
 
Aage var en god kammerat, altid med et glimt i øjet og et varmt 
hjerte.  Vi vil savne ham. 
 
Æret være hans minde. 
 
Steen Christiansen og Flemming Jørgensen 
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KALENDER: 

 
December 
 
1. Konstituerende kommunalbestyrelsesmøde med valg af borgmester 
 Rådhuset kl. 19.00 
  
14.  Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset kl. 18.00 
 
17. Deadline til s-posten 
 
21.  Bestyrelsesmøde, Snebærhaven 48, kl. 19.00 
 
24.  Juleaften i de små hjem 
 
 
 
 
 
 
 
 
Januar 
 
4. Udsendelse af s-post, Birkelundgård  
 
 
NB   Næste generalforsamling afholdes allerede d. 24. marts, da den nye 

partilov foreskriver, at generalforsamlinger skal afholdes i 1. kvartal. 
 
 
 
 
 
 Mød vores lokale partiforening på hjemmesiden: 

         

 www.socalb.dk 
 

Den bliver løbende  
opdateret og her kan du hente  

mange informationer 
 

Webmaster    (Hjemmeside) 
Finn Stubtoft Tlf..: 22 20 08 22 
E-mail: webmaster@socalb.dk 
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Borgmester,  
Økonomiudvalg (F) 
Udvalg for plejeboliger 
(17.4) (F) 

Steen Christiansen 
Præstehusene 59 

Tlf.: 40 50 85 07 
E-mail:  
Steen.Christiansen@albertslund.dk 

Udvalg for byudvikling 
(17.4)  (F) 
Børne– og skoleudvalg 
Miljø– og byudvalg 
Erhvervs– og beskæftigel-
sesudvalg 

Dogan Polat 
Bækgården 12, 2 th 
 
 

Tlf.: 61 79 05 76 
E-mail: 
Trustdogan@yahoo.dk 
 
 

Børne– og skoleudvalg (F) 
Social– og sundhedsudvalg 
 

Marianne Burchall 
Kvædehaven 32 

Tlf.:28 70 19 49 
E-mail: 
m.burchall@live.dk 

Folkeoplysningsudvalg (F) 
Kultur– og fritidsudvalg 
Børne-og skoleudvalg 
 

Susanne Storm Lind 
Randager 100 

Tlf.: 43 62 14 79 mobil: 40221479 
E-mail:  
lindrandager@gmail.com  

2. viceborgmester 
Miljø– og byudvalg 
Social-og sundhedsudvalg 
Udvalg for byudvikling 
(17.4) 
Social–og sundhedsudv (F) 
Økonomiudvalg 
Folkeoplysningsudvalg 
Temaudvalg (17.4) 
 
Idrætsrådet (F) 
Kultur-og fritidsudvalg 
Miljø– og byudvalg 
Udvalg for byudvikling  17.4 
 
Social–og sundhedsudvalg 
Udvalg for plejeboliger 17.4 
 
Erhvervs– og beskæftigel-
sesudvalg 
Temaudvalg (17.4)  
Børn og unge udvalg 
 
1. suppleant 

Qasir Mirza 
Blokland 18 1. th 
 
 
 
 
Paw Østergaard Jensen 
Kærgården 4. 2. th 
 
 
 
Jørn Jensby 
Vridsløsestræde 16 
 
 
Nils Jensen 
Rytterhusene 25 
 
 
Tina Christiansen 
Hjortens kvt. 3 C 
 
 
Carsten Boje Larsen 
Horsholmstræde 2 

Tlf..: 53 60 63 28 
E-mail: 
Qasir@Blokland.dk 
 
 
 
Tlf.: 21 64 93 50 
E-mail: 
pawjensen950@hotmail.com 
 
 
Tlf.: 20 81 28 51 
E-mail: 
Jensby-korsholm@webspeed.dk 
 
Tlf.:  40 43 77 31 
E-mail:  
nilsulla@yahoo.dk 
 
Tlf.: 25 33 44 40 
E-mail: 
tct@albertslund.dk 
 
Tlf.: 30 56 66 30 
E-mail: cbojelarsen@gmail.com 

   

    

   

   

   

   

Kommunalbestyrelsesmedlemmer: 

Folketingskandidat   Gunvor Wibroe   29 91 77 11  gwibroe@gmail.com  

Regionsrådsformand       Lars Gaardhøj ,formand@regionh.dk 

Kredsformand    Per Gravgaard Hansen  Tlf. 20266852  gravgaard3@hotmail.com 
 

 

”(F)” henviser til, at pågældende besætter formandsposten i udvalget. 



(label) 

Partiforeningens bestyrelse 

(f) betyder medlem af forretningsud-
valget 

Formand  Flemming Jørgensen (f) 
Snebærhaven 48 
Tlf.: 25 39 83 23 

E-mail: 
Flemming.snebar48@gmail.com 
  

Næstformand Ole Borgstrøm (f) 
Bjørnens Kvt. 6D 
Tlf.: 50 84 60 60      

 E-mail: 
Ole_b@msn.com   

Kasserer: Else Boel (f) 
Stjernens Kvt. 5 C 
Tlf.: 52 30 78 09 

E-mail: 
elseboel@stofanet.dk 

Sekretær: Nikolaj K. Carlsen (f) 
Nyvej 31 st. tv,  
Tlf.: 60 60 78 68  

E-mail: 
Nikolajkristiancarlsen@gmail.com 

Bestyrelses-
medlemmer: 

Britta S. Jørgensen  
Snebærhaven 48 
Tlf.: 23 72 14 03 

E-mail: 
Britta.snebar48@gmail.com 

 Henrik Seidenfaden 
Albertslundvej 10 
Tlf..: 22 40 90 97  
 
  
  

E-mail: 
Henrikseidenfaden@mail.dk 

 Ulla Nielsen 
Bjørnens Kvt. 6D 
Tlf..: 31 65 85 00 

E-mail: 
Ulla-nullert@hotmail.com  
  

 Ida Ottesen 
Galgebakken Sønder 6 ,16 A 
Tlf..:23 71 25 73 

E-mail: 
ottesen1605@gmail.com 

 Marianne Nelhorf-Holm  
Linde Alle 6. st. th 
Tlf..: 25 37 72 33 

E-mail: 
mnelhorf@gmail.com 

   

Suppleanter:   

 Per Sheye,  
Lodager 32,  
Tlf.: 43 62 70 06 

E-mail:  
prs@webspeed.dk 

 Rukhsana Ali  
Porsager 92 
 

E-mail: 
info.ibcg@gmail.com 


