
Referat til Alternativet Svendborg bestyrelsesmøde tirsdag d. 1. november kl. 

18.30 Hjemme hos Pavia. Høgevænget 6. 5700 Svendborg.: 

 

Tilstede er: Lars Myrthu, Lars, Pavia, Kåre, Tobias, Anna 

 

1. Kort uformel snak og ros (maks. 1 min. pr. deltager)  

2. Godkendelse af referat fra forrige møde 

- Der mangler at der blev vedtaget at KV17 skal stå fast på dagsordenen. 

- Derudover godkendes referatet. 

3. Næste mødedato 
- 28/11 – Hos Tobias Kærvej 6D, 5762 Vester Skerninge kl. 18.30.  

- Mødeleder – Tobias , referent Kåre.  

4. Orientering fra forperson/næstforperson og kasserer 

- Kåre har snakket med Lars Myrthu og Nikolaj Amstrup. 

o Amstrup melder sig som folketingskandidat og har i den forbindelse 

valgt at trække sig som kandidat til kommunalvalget.  

- Kåre har snakket med William som har spørgsmål til de kandidater som skal 

fremstilles på lørdag i Odense. – Men Kåre kan ikke komme, hvem vil stille 

dem? – Pavia tager spørgsmålene med.  

- Der orienteres om at Alternativet har købt et system hvor man kan stemme 

hjemmefra til opstillingsmøder etc. Det skal undersøges om systemet kan træde 

i kraft inden vores opstillingsmøde i januar, så det kan tages i brug. Lars 

undersøger det videre.  

- Anna har endnu ikke fået kontakt til vores tidligere kasserer men der arbejdes 

på det. 

- Anna har snakket med Harder ifbm. At få regningen fra årsmødet, det er endnu 

ikke lykkedes.  

5. Orientering fra arbejdsgrupper og andre 
- KV udvalg 

o Har lavet en liste med spørgsmål og tanker ang. KV og opstilling dertil 

o Der skal snart laves et opråb af Kåre, hvor det anbefales at få aspiranter 

på plads.  

o Udvalget mødes inden næste bestyrelsesmøde og laver et fuldt ud forslag 

til KV forløbet.  

- Aktivismeudvalg 

o Intet er hørt.  

- Politikudviklingsudvalget 

o Kåre og Signe mødtes sidste uge og fik skrevet forslagene fra vores 

PoLaer rent og sendt til Roger.  

- Pavia overtager fra Tobias idéen om at stille op på Grønttorvet.  

6. Indkomne forslag 



a. Der er ingen indkomne forslag 

7. Vintertræf for Sydfyn 
a. Der bliver holdt et arr. D. 3. dec. På Ærø Lars ved dog ikke hvad det 

hedder eller er.  

b. Det er noget vi planlægger til 25. februar. – Working title.  

c. Tobias, tager udgangspunkt i dette og prøver at få fat i en fra AlleOs.  

i. Forslag er blinddating, karnevalg, fastelavn, valentines.  

8. Valgforbund 
- Myrthu vil snakke med Arne Ebbesen fra liste T om hvad hans situation er.  

- Valgforbund skubbes over til KV-udvalget som vil prøve at lave et fælles åbent 

møde om mulige valgforbund.  

9. Spidskandidater 
a. Der diskuteres om hvorvidt vi skal vælge en spidskandidat vi vil 

anbefale til opstillingsmødet til FV.  

b. Det besluttes at det bliver diskuteret videre efter Fyns opstillingsmøde.  

10. Medlemsmøder –  
a. Tobias og Kåre prøver at arr. Noget.  

11. Kandidataften  

a. Lørdag kl. 14-16.30 

b. Storkreds Fyn står for selve mødet, vi (Pavia) Arrangerer.  

c. Derudover så kører det.  

12. Eventuelt 

a. Præsentering af Alternativet privat 

i. Der bliver stillet spørgsmål om hvor grænsen går mellem at 

repræsentere alternativet og hvornår er man privatperson, ift. At 

følge vores debatdogmer.  

ii. Det bliver snakket om at vi skal huske at på sociale medier på ens 

private profil så er man privat, og på alternativets sider er man i et 

medie som tillidsrepræsentant.  

iii. Vi skal være hinandens forbilleder, men ikke formyndere. Jeg kan 

ikke lære andre noget, men andre kan lære noget af mig.  

b. D. 19/11 i Odense mødes sangbogsudvalget.  

 

Mødet afsluttes kl. 21 i god stemning   


