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                                                    Marts 2017 

  

Nu har du den allerbedste mulighed for at få indflydelse og være aktiv i dit lokalområde 
 

Går du rundt med en drøm om at blive medlem af byrådet i 

Varde Kommune, så er opfyldelsen inden for rækkevidde nu. 

Vi afholder kandidat-opstillingsmøde til kommunevalget 2017 

mandag den 27. marts i forbindelse med vores årsmøde, hvor 

der også er valg til den lokale bestyrelse af Alternativet Varde.  

Du skulle gerne have modtaget invitationen til denne aften i din mailboks allerede, og vedtægterne er  

vedhæftet i denne mail. Skulle den imidlertid være glippet eller forsvundet i mængden, så giv lige et  

pip fra dig på varde@alternativet.dk og du modtager straks en ny mail med indkaldelse og vedtægter. 

Alle i den nuværende bestyrelse modtager genvalg, så du kan trygt møde op så vi kan hilse på hinanden. 

Alternativet Varde er en blandet flok og vi har alle forskellige bevæggrunde for at have meldt os ind. 

 

Vi bestræber os på at holde møderne på en både konstruktiv og hyggelig måde, og vi kan rigtig godt lide 

at få humoren med i debatterne. Vi vil også rigtig gerne have dine idéer, erfaringer og holdninger med, 

når vi sammen bevæger os i retning af den nye politiske kultur i Varde Kommune.   Flere ved mere!  

 

Samme aften får du også mulighed for at præge samarbejdet med de andre partier, da vi skal beslutte, 

om Alternativet ønsker at indgå i et valgforbund. Hvis du er i tvivl om, hvad det helt konkret betyder, så 

er det en go’ idé at møde op på det næste medlemsmøde*, hvor både fordele og ulemper bliver vendt.  

                            * Mandag den 13. marts kl. 19.00 i Dronningeværelset på Det gamle Rådhus i Varde. 

Dette nyhedsbrev er præget af mødet den 27. marts som den mest aktuelle begivenhed i denne måned, 

og håbet er, at du også er inspireret til at dukke op på de almindelige mødeaftener. (Se vedhæftede kalender) 

                         Der er brug for nye tanker. 

 
Vi var en pæn flok Varde-alternativister samlet med Esbjerg-

alternativisterne den 13. februar, hvor vi havde en rigtig go’ 

aften i selskab med gruppeforkvinde Josephine Fock 

(ordfører for finans og økonomi, nydanskere og mennesker 

på flugt) og René Gade, (ordfører for fred og forsvar, skat og 

god fordeling og digitale frihedsrettigheder og it). 

Et debatmøde som styrkede oplevelsen af, hvor stor betydning vi medlemmer rundt i landet har på 

folketingsmedlemmernes arbejde. Vi har alle noget at bidrage med – og de vil rigtig gerne lytte. 

Du får selvfølgelig igen mulighed for at være med, næste gang vi har besøg fra Christiansborg.  

Følg Alternativet Varde og Omegn på Facebook, hvor alle andre begivenheder også bliver slået op. 

 

De bedste hilsner fra 

Alternativet i Varde Kommune.                                                                                                                                                                   

Varde Kommune 

mailto:varde@alternativet.dk
https://www.facebook.com/groups/964381226937713/?fref=ts

