
Referat - bestyrelsesmøde/medlemsmøde afholdt d. 9. dec. 2018 kl. 1400 - 1700 i Kulturforsyningen, 
4800 Nykøbing F.
Til stede var bestyrelsen og 8 medlemmer.
Forperson, Anna Eisler, bød velkommen og oplyste kort, at bestyrelsesmødet afholdtes uden en 
egentlig dagsorden, men at det primære emne var kommende aktiviteter, dernæst nyt fra kassereren og
eventuelt.
Kassere, Ulla Munksgaard, oplyste omkring økonomien, at der i a�r var indga�et kr. 3000,- i partistøtte og 
at disse penge skal bruges i a�r, 2018. Der var fortsat kr. 1500,- tilbage af beløbet.
Anna Eisler foreslog mht. aktiviteter til næste a�r, at der bliver fastlagt en fast ma�nedlig mødedato a�ret 
igennem. Emnet blev diskuteret og man kom vidt omkring dels med emner og dels med hensyn til den 
ma�nedlige mødedag og enedes om, at medlemsmøderne afholdes den 2. søndag i ma�neden a�ret 
igennem i Kulturforsyningen. Dog med mulighed for at afholde møder og arrangementer andre steder 
efter behov. Debat om afholdelse næste a�rsmøde og generalforsamling herunder planlægning i forhold 
til storkredsens a�rsmøde, det kommende folketingsvalg osv.
Ulla Munksgaard oplyste, at der rundt omkring i landet afholdes forskellig former for arrangementer om 
menneskerettigheder. Hun foreslog, at der her i december ma�ned afholdes et eller flere arrangementer 
om emnet i Nykøbing F. Eksempelvis ved at træffe aftale med en cafe eller lignende, hvor mange 
kommer forbi, og de�r byde pa� et glas gløgg og en snak om menneskerettigheder. Ulla pa�tager sig gerne
snakken og foreslog, at de tidligere nævnte kr. 1500,-, der skal bruges i a�r, anvendes dertil.
Der var fuld tilslutning til forslaget og der opstod en bred debat omkring emnet, menneskerettigheder. 
Ulla og Joan pa�tager sig at finde et egnet sted til arrangementet. Ulla oplyste videre, at hun sammen 
med en arbejdsgruppe, der undersøger mulighederne for borgerløn, som jo er Alternativets politik, vil 
starte en borgerløn karavane i slutningen af januar ma�ned 2019. Starten ga�r i Nykøbing F og derefter 
videre til andre byer pa� Lolland- Falster og Sydsjælland. Det er tanken at de respektive kommuner 
kontaktes med henblik pa� at stille et mødelokale til ra�dighed. Arbejdsgruppen har udfærdiget en rapport
om emnet og Ulla vil sørge for, at rapporten kommer pa� facebooksiden for A�-gruppen.
Der var debat omkring borgerløn.
Der taltes en del om den kommende valgkamp, hvor Joan Kragh og Ulla jo opstiller som 
folketingskandidater.
Anna Eisler takkede for et godt bestyrelsesmøde med mange fremmødte, hvor yderligere 2 kom til 
under mødet og der deltog sa�ledes i alt 13 medlemmer.
Efter bestyrelsesmødet var der varme æbleskiver og gløgg samt hygge, hvor der opstod en livlig glad 
debat om sa�vel politik som andre emner.
Kurt Andersen referent 


