
ALTERNATIVET 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 10/5 kl. 19.00 
Sted: Frivilligcenteret, Rustenborgvej 2A, 2800 Kgs. Lyngby 
 

Deltagere: Birte Brøns, Mariann Hedin, Anders Kyst, Mette Bjerg Mortensen og Hans Nielsen 

(referent). 
 

Ad 1. Velkommen 

Intet. 

 

Ad 2. Valg af ordstyrer og referent 

Mette blev valgt som dirigent og Hans som referent. 

 

Ad 3. Oplysning om et INSP lignende Socialt Samskabende Fællesrum af besøgende fra 

Gentofte. 

Aflyst p.gr.a dobbeltbooking. 

 

Ad 4. Opdatering fra de tre faste udvalg 

Velkomstudvalget v. Marianne og Mariann 

Udvalget deltager i velkomstmøde i København. Anders foreslog, at der blev lavet et 

standardmedlemsbrev om, hvad møderne med velkomstgruppen skal indeholde. Det blev foreslået, 

at Mariann og Marianne laver udkast til tekst, som rundsendes til kommentering. Målet er, at 

gruppen holder møde for nye medlemmer inden sommerferien. Vi har nu ca. 120 medlemmer. 

Eventudvalget v. Carina 

Carina har trukket sig, og Mette spørger Jarl, om han vil indtræde i udvalget. 

POLA-udvalget v. Mette 

Mette deltager i POLA-møde den 25/5 kl. 19 i Gentofte. 

 

Ad 5. Opfølgning på indlæg i lokal presse 

Det er ikke lykkedes Mette at fået aftalt et interview med Det Grønne Område endnu. 

 

Ad 6. Opfølgning på møde med de radikale 

Det er ikke lykkedes at få et møde med de radikale endnu. 

 

Ad 7. Færdiggørelse af skema til vidensbank over de lokale medlemmer 

Mette var blevet kontaktet af den person, der står for den centrale vidensbank i Alternativet og ville 

på et møde med ham få undersøgt, om vores lokale vidensbank kunne indgå som en del af den 

landsdækkende vidensbank, hvor vi kunne få vores spørgsmål om deres interesse for lokalpolitisk 

arbejde med. 

Det kan være et problem, at medlemmer undlader at udfylde skemaet af frygt for at skulle bruge tid 

på at besvare spørgsmål fra hele landet.   

Jarls udkast til lokalt vidensbank blev drøftet, og det blev foreslået, at spørgsmålene blev mere åbne 

f.eks. om de havde lyst til at engagere sig i Alternativets kommunalpolitiske arbejde eller ej. Det 

ville være svært for medlemmerne at vurdere, hvor meget tid de ville bruge på det, uden at kende 

afdelingen. 

Erfaringsgrupper bør omfatte alle udvalg både fordi vi ikke kan etablere erfaringsgrupper for hvert 

udvalg, og fordi helhedsløsninger ofte vil omfatte flere udvalg.  

Spørgsmålet: ”Hvad er dine kvalifikationer” blev foreslået ændret til ”Hvad er dine interesser? 
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Det blev besluttet, at vi på næste møde hvor Jarl er til stede, finder ud af hvilke spørgsmål, som vi 

vil have med. 

Alle opfordres til at udfylde det fælles skema til vidensbank fra Alternativet. 

 

Ad 8. Hvor kan/skal vi holde vores POLA’er 

Vi kan holde dem i Frivilligcenteret i weekender, hvor vi kan få hele huset for os selv, da det 

sjældent benyttes disse dage. 

 

Ad 9. Forslag til brevpapir og introduktion til Google drive 

Mettes forslag til brevpapir blev godkendt. Mette gav kort introduktion til google drive. 

 

Ad 10. POLA planlægning 

Der blev drøftet en række muligheder, og der var enighed om, at den første POLA kun skal være for 

medlemmer, så vi kan få indhøstet nogen erfaringer inden vi gør dem åbne. Det kan være 

problematisk hvis POLA-er der har til formål at udvikle ideer til valgkamp og valgprogram også er 

åbne for medlemmer af andre partier.  

Den første POLA skal have titlen: ”Grøn udvikling i Lyngby-Taarbæk” og med undertitlen 

”Hvordan synliggør vi os på vores forslag til grøn udvikling. POLA-en afholdes lørdag den 20. 

august kl. 11-15 med tilmelding og med en sandwich m.m. undervejs. POLA-en er for alle, der er 

medlemmer af Alternativet eller er interesseret i Alternativets arbejde, og den annonceres derfor på 

alle Alternativets medier. Mette og Birte mødes den 16. maj kl. 12 og laver et oplæg, der lægges ud 

til kommentering. 

 

Ad 11. Næste bestyrelsesmøde 

Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 8. juni kl. 19.00 – 21.30. 

Bestyrelsesmøderne lægges indtil noget andet besluttes ud på alle Alternativets medier. 

 

Ad 12. Information om uddannelse 

Mette oplyste, at der var et uddannelseskursus for bestyrelsesmedlemmer den 22. september kl. 17-

21. 

 

Ad 13. Evt. 

Det blev besluttet, at vi ikke opretter en bankkonto, hvor der er 2 medlemmer, der skal involveres 

ved udbetalinger. 

Mette kontakter de bestyrelsesmedlemmer, der endnu ikke har sendt en fil med foto af 

sygesikringskort og enten pas eller kørekort til Hans. 

 

 


