
Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 4 april 2017 hos Bjarne Jeppesen, Fredereciagade 19, 7500 Holstebro 

 

Til stede: Linda, Merete, Bjarne E, Troels, Bjarne J. 

Meddelelse: Anders har trukket sig fra bestyrelsen, John (suppleant) indtræder i bestyrelsen. 

Referent Merete. 

Vi starter med en ”Bordet rundt – runde”. Vi får alle 5 minutter til at præsentere vores visioner og 

motivation for at deltage i bestyrelsesarbejdet. 

1. Linda: Min motivation er de alternative værdier, at få folk til at samarbejde, at få en kandidat fra 

Alternativet valgt ind i byrådet. 

2. Bjarne J: At passe på miljøet betyder rigtig meget. På lokalplan kan der gøres meget mere for 

miljøet. Folks ret til at gå ned i arbejdstid og stressforebyggelse er også et engagement.  

3. Merete: De tre bæredygtighederne, debatdogmerne og den anderledes/cirkulære tankegang og 

handlemåde betyder alt. Alternativet som bevægelse og parti, et demokrati, som vokser op 

nedefra. Kan arbejde pålideligt. 

4. Troels er enig med Merete i vigtigheden af at arbejde, bygge organisationen og få kandidater i 

byrådet og det er det, han kan bidrage med. 

5. Bjarne E: Har været organisationsengageret hele livet. Politik engagerer. Bjarne har et budskab, en 

mission, som skal ud. Har erfaring og kompetencer, som han gerne vil bruge. Glad for vores 

forskellighed og ønsker at bruge vores forskellighed. Vigtig med respekt for hinanden, bruge 

debatdogmerne. 

 2. Valg af Forperson :  Linda stiller op og vælges med alles opbakning. Enighed om at fokusere på 

nødvendige opgaver samt at bestyrelsesmedlemmerne støtter op om, samt aflaster Linda 

3. Valg af Næstforperson: Merete vælges med alles opbagning. Er indstillet på teamarbejde med Linda. 

4. Valg af Kasserer: Kan ikke afgøres nu. John skal spørges. Udsat til næste møde. 

 5. Tillidsposter fordeles, eksempelvis; kommunikations ansvarlig, frivilligkoordinator, eventmanager 

 Kommunikation/presse:  

  Pressemeddelelser/redigering/sparring: Troels 

  Kandidater fordeler kandidatpresseopgaver imellem sig. 

  Linda svarer på bestyrelsesspørgsmål 

  Andre opgaver fordeles ad hoc.   

Fundraiser: John foreslås, afgøres på næste møde 

 Facebook: Bjarne E 

 Frivilligkoordinator: Bjarne J 

Eventmanager: Bjarne J 

 



6. Datoer for de næste møder fastlægges.  

 

 7. Evt. Ordet frit, men der kan ikke tages beslutninger under dette punkt. 

 A. Linda beder om regning fra Rådhuskælderen med 30 dages betalingsfrist. 

B. Bjarne J søger inspiration i Struers folder og kommer med et oplæg, som ønskes som 

punkt på næste bestyrelsesmøde. 

C. Bjarne E ønsker, at politikudvikling/fokus prioriteres på de næste møder. Brainstorm med 

afsæt i kandidatoplæggende kunne være en mulighed. 

D. Bjarne J stiller ønske om flere kandidater. Det kan komme som punkt på et kommende 

bestyrelsesmøde. 

 8. Mødet slutter 

Fremtidige bestyrelsesmøder: Forslag til dagsordenen skal være forpersonen i hænde senest 9 dage før 

bestyrelsesmødet. Dagsorden udsendes 8 dage før bestyrelsesmødet. 

 

Evt. indsigelse mod eller tilføjelser til referatet senest 09.04.17, hvorefter det betragtes som godkendt. 


