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REFERAT       15. august 2017/afr 

Version 2, rev. 13. september 2017/afr 
 
Bestyrelsesmøde  
onsdag d. 9. august 2017 kl. 19.30 på Rødovregård 
  
Referat er indsat i kursiv i mødets dagsorden. Opdateret kalender er indsat bagerst. 
 
Til stede fra bestyrelsen: Solveig (forperson), Nilofer (næstforperson), Preben (kasserer), Ebbe. 
 
Øvrige: Jacob (fra mødets pkt. 7), Anne (referent) 
 
Afbud fra bestyrelsen: Janne og Mikkel. 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af mødeleder og referent  
 
Preben blev valgt som mødeleder, Anne som referent. 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsorden godkendt. 
 
Dagsordenens indhold kunne ikke nås på mødet – derfor er der aftalt et ekstra bestyrelsesmøde onsdag den 
16. august, kl. 18.30, hos Solveig. 
 
Punkter er: 
 

- Å-kandidater for Alternativet Rødovre (Jacob har trukket sig, p.t. er Solveig og Nilo) 
- politiske mærkesager (der mangler endnu nogle at blive formuleret fra gule lapper på 27.6.-møde) 
- valgkampagne-folder 
- præsentation af kandidater 
- hjemmeside 

 
3. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde den 21. juni 2017 
 
Referat godkendt. 
 
Alle dagsordener og referater m.m. fra Alternativet Rødovre kan ses på DIALOG: 
 
https://dialog.alternativet.dk/c/lokalforeninger/lokalforening-rodovre 
 
Når et referatudkast har været udsendt til kommentering i bestyrelsen laves – som besluttet på et tidligere 
bestyrelsesmøde - opslag på Facebook-side, med kort omtale af bestyrelsesmødets indhold samt link til det 
fulde referat på DIALOG. 
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4. Økonomi / Medlemsliste – v. Preben og Nilofer  
 
Den økonomiske beholdning er p.t. på 4.486 kr. Det beskedne beløb skal række til næste årlige bidrag fra 
Landssekretariatet primo 2018 på 5.000 kr. 
 
Der arbejdes på at oprette en mulighed for ’valgbidrag’ fra medlemmer og evt. andre, dvs. frivillige tilskud 
som bidrag til Alternativet Rødovres valgkampagne ifm. Kommunalvalget til november. 
 
Antallet er medlemmer af Alternativet med bopæl i Rødovre er fortsat 54. Og der er fortsat problemer med 
at printe medlemslister ud. Nilo har kontakt til Landssekretariatet, som får lignende henvendelser fra flere 
lokalforeninger. 
 
 
5. Sidste nyt fra Forperson v. Solveig 
 
Vedtægtsændringer samt godkendelse af tilrettet forretningsorden (FO er rundsendt) v. Preben  
  
Vedtægter og forretningsorden blev vedtaget. 
De vedtagne ændringer på Årsmødet i Odense er gældende nu, men indarbejdes først i vores vedtægter 
sammen med andre lokale ændringer til vores årsmøde i marts. 
Den tilrettede forretningsorden blev godkendt med enkelte redaktionelle ændringer, og er gældende 
fremover. 
 
 
6. Møder og arrangementer v. alle 
 
 
7. Kl. 19.45: KV’17 – Kommunalvalget  (her er Jacob og Lene indkaldt – Jacob deltog) 
 
Preben har undersøgt muligheder og priser for at få lavet kampagnematerialer. Folder, Roll-ups og balloner. 
 
Godkendelse af kandidater og deres CV v/alle  
 
Ved fristens udløb den 1. august har to personer meldt deres kandidatur. 
 
Solveig og Nilofer ønsker at stille op til Kommunalvalget. Jacob trækker sig som aspirant begrundet bl.a. i 
hensyn til sit arbejdsliv. 
 
Stillerlister og valgforbund v/Solveig og Preben  
 
Preben har på sin anmodning modtaget stillerliste fra Indenrigsministeriet. Landssekretariatet har i den 
udsendte Kampagnehåndbog foreslået en fælles procedure for lokalforeningerne ifm stillerliste. 
 
Håndbogen er modtaget 1. juli i Alternativet Rødovres postkasse og samme dag videresendt til bestyrelsen, 
Anne rundsender den på ny. 
 
Opstillingsmøde v/ Preben  
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Med kun to aspiranter som kandidat til Kommunalvalget droppes det planlagte opstillingsmøde den 29. 
august, efter forslag fra Preben. 
 
Alternativet Rødovre bruger sideordnet opstilling (og ikke partiliste), Preben foreslår at der trækkes lod 
mellem de to respektive aspiranter om hvem der skal stå som nummer 1 og 2 på stemmeseddelen. 
 
Den 29. august foreslår Solveig i stedet at kandidater mødes til hygge og koordinering. 
 
Valgbidrag fra medlemmer v/Preben og Mikkel (mobile pay)  
 
Ordning oprettes direkte med Mobile Pay og som forening. Ikke via lokalforeningens bank. 
 
Nilo spurgte til om valgbidrag kunne indbetales som personlige bidrag til de respektive kandidater. 
Preben svarede nej, det er bidrag til lokalforeningens fælles aktiviteter. 
 
Hjemmesiden v/ Ebbe og Mikkel  
 
Ebbe arbejder på hjemmesiden – dokumenter sendes til Ebbe i wordformat. 
 
Facebook v/Nilofer og Anne  
- 
 
Valgarrangementer i Alternativet Rødovre  tirsdag den 22. august og tirsdag den 5. september v/Solveig  
 
Den 22. august – debatmøde om muligheder og mangler i beskæftigelsespolitik, med deltagelse af Torsten 
Gejl, MF, Alternativet. På Rødovregård kl. 18.30. Se mere info i kalenderen nedenfor. 
 
Den 5. september – om fritid, kultur og medie, med deltagelse af Rasmus Nordqvist, MF og politisk ordfører 
fra Alternativet. 
 
De to arrangementer oprettes af Solveig som begivenheder på Facebook. 
 
Derudover kommer Uffe Elbæk forbi i en ½ time lørdag den 18. november, når der er valgboder i Rødovre 
Centrum den 16. – 18. november. Der er desuden lavet aftaler med Jesper Callesen fra Å-Hovedbestyrelsen 
(torsdag) og Ken Patrick Petersson (regionsrådskandidat, Region Hovedstaden – fredag). 
 
Gennemgang af mærkesager: 
Oplæg lavet på baggrund af møde i Kommunalgruppen den 27. juni rundsendes til bestyrelsen, og til Jacob 
og Lene inden mødet (deadline 1. august). 
 
Punktet blev ikke nået på mødet – og der mangler endnu aftalte oplæg til mærkesager fra møde i 
Kommunalgruppen den 27. juni. Der er indløbet fra Solveig, Preben, Janne og Anne. 
 
Preben rundsender inden ekstra-mødet den 16. august med afsæt i oplæggene forslag til 8 udvalgte 
mærkesager for Alternativet Rødovre, mærkesager som kan fremgå af folderen (på indersider). 
 
8. Eventuelt  
-- 
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Dagsorden v/ Solveig & Preben 
Referat v/ Anne 
 
-- 
 

KALENDER 

Møder i Alternativet Rødovres bestyrelse afholdes som udgangspunkt den 2. onsdag i hver måned på 
Rødovregård kl. 19.30. Møderne er åbne for interesserede. 
 
Idéer, forslag og kommentarer til bestyrelsen er meget velkomne! 
 
På Facebook eller til forperson Solveig Bentsen, email til SolveigBentsen@live.dk, mobiltelefon 31 23 19 55. 
 
 
2017: 
 
 
Onsdag den 16. august, kl. 18.30, hos Solveig – fortsat bestyrelsesmøde fra den 9. august 
 
Torsdag den 17. august, kl. 18.30, Sundhedshuset i Albertslund - møde i KV’17-Tværudvalget i København 
Omegns Storkreds (KOS) 
 
Tirsdag den 22. august, kl. 18.30 på Rødovregård: Valgarrangement i Alternativet Rødovre, debataften om 
beskæftigelsespolitik, se mere her 
 
Søndag den 27. august, 10-13, Albertslund – Landssekretariatet i Alternativet kommer på besøg i 

København Omegns Storkreds og informerer om Å-valgkampagnen og hjælper med kampagneidéer. For Å-

kandidater til Kommunal- og regionsvalget, bestyrelsesmedlemmer og kampagnefrivillige. 

Tilmelding til mødet er her 
 
Tirsdag den 5. september, Rødovregård: Valgarrangement i Alternativet Rødovre – om fritid, kultur og 
medier. Med deltagelse af Rasmus Nordqvist, MF, politisk ordfører, Alternativet 
 
Lørdag den 9. september: ”Rødovredagen”, arrangeret af Rødovre Kommune - på rådhuspladsen, 
biblioteket, Viften m.m.  
 
Søndag den 10. september: ”Naturens Dag” 

Fælles Dag i Alternativet i DK. Danmarks Naturfredningsforening arrangerer events i hele landet denne dag.  
Læs mere om dagen på www.naturensdag.dk 
 
Onsdag den 13. september, kl. 19.30, Rødovregård, bestyrelsesmøde i Alternativet Rødovre 
 

Fredag den 22. september - stillerliste: ”National festdag for demokratiet”, Fælles Dag i Alternativet i DK, 

Alternativets kommuneforeninger møder vælgerne og anmoder dem om at skrive sig på stillerlister.  
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Den 29. september indleverer Landssekretariatet stillerlisterne i samtlige kommuner.  

 

Søndag den 1. oktober: ”International vegetardag” - Fælles Dag i Alternativet i DK 

 
Lørdag den 7. oktober, Kolding Designskole, for alle Alternativets kandidater til Kommunalvalget, her 

sparkes valgkampagnen for alvor i gang. Programmet er: 

 
 
Onsdag den 11. oktober, bestyrelsesmøde i Alternativet Rødovre 
 
Lørdag den 28. oktober, fra middagstid: Opsætning af Alternativets valgplakater i Rødovre – giv gerne et 
nap med, jo flere vi er, jo bedre – og sjovere. 
 
Onsdag den 8. november, kl. 19.30, Rødovregård, bestyrelsesmøde i Alternativet Rødovre 
 
Lørdag den 11. november, Alternativet planter grønt Håb-dag, Fælles Dag i Alternativet i DK 

Torsdag den 16. – 18. november: Valgboder i Rødovre Centrum (kl. 10 – 16, fredag kl. 10 – 19).  
 
Uffe Elbæk kommer forbi i en ½ time lørdag den 18. november. Der er desuden lavet aftaler med Jesper 
Callesen fra Å-Hovedbestyrelsen (torsdag) og Ken Patrick Petersson (Å-regionsrådskandidat, Region 
Hovedstaden – fredag). 
 
Fredag den 17. november, kl. 15.00 – TV2 Lorry er i Rødovre for at optage valgdebat 
 
Fredag den 17. november: ”Tillidsdag”, Fælles Dag i Alternativet i DK. 

En dag med fokus på kontanthjælp uden modkrav, med events over hele landet med tillid som 

omdrejningspunkt. 

 

Tirsdag den 21. november:  Kommunal- og regionsvalg (KV’17), valg til byråd/kommunalbestyrelser og 
regionsråd i Danmark  
 
Tirsdag den 21. november:  ”Alternativet rydder op”, Fælles Dag i Alternativet i DK 
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På valgdagen rydder vi op efter en intens valgkampagne. Over hele landet vil vores kandidater og 

kampagnefolk tage vores plakater ned. Det anses stadig som en uskik at føre valgkampagne på valgdagen, 

selv om mange gør det. Vi vil give folk mulighed for stille og roligt at overveje de informationer, de har fået 

under valgkampen uden at presse dem til det allersidste. 

 
Tirsdag den 21. november: ”Valgfest”, Fælles Dag i Alternativet i DK, alle er velkomne til at deltage og fejre 
valget med os. 
-- 
 
Se i øvrigt de mange løbende aktiviteter i Alternativet i kalenderen på forsiden af www.alternativet.dk 
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