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Alternativet Rødovre         

 
 

Dagsorden for bestyrelsesmøde  
onsdag d. 9. august 2017 kl. 19.30 på Rødovregård 
  
Kalender er indsat bagerst. 
 
 
1. Valg af mødeleder og referent  
 
2. Godkendelse af dagsorden 
 
3. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde den 21. juni 2017 
 
4. Økonomi / Medlemsliste – v. Preben og Nilofer  
 
5. Sidste nyt fra Forperson v. Solveig 
 
Vedtægtsændringer samt godkendelse af tilrettet forretningsorden (FO er rundsendt) v. Preben  
  
 
6. Møder og arrangementer v. alle 
 
 
7. Kl. 19.45: KV’17 – Kommunalvalget  (her er Jacob og Lene indkaldt) 
 
Godkendelse af kandidater og deres CV v/alle  
 
Stillerlister og valgforbund v/Solveig og Preben  
 
Opstillingsmøde v/ Preben  
 
Valgbidrag fra medlemmer v/Preben og Mikkel (mobile pay)  
 
Hjemmesiden v/ Ebbe og Mikkel  
 
Facebook v/Nilofer og Anne  
 
Valgarrangementer i Alternativet Rødovre  tirsdag den 22. august og tirsdag den 5. september v/Solveig  
 
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). 
 
8. Eventuelt  
 
-- 
 
Dagsorden v/ Solveig & Preben  

mailto:roedovre@alternativet.dk
https://www.facebook.com/Alternativetroedovre/?ref=bookmarks
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://wiki.alternativet.dk/index.php?title=Fil:Logo_renstreg_gr%C3%B8n_vektor.svg&psig=AFQjCNHFyzX_m0N180H4HVVLCtel517yQg&ust=1470904908300842


ov

 

roedovre@alternativet.dk    |    Facebook  2 
 

Alternativet Rødovre         

 

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 9. august, kl. 19.30: Bestyrelsesmøde i Alternativet Rødovre. Bestyrelsen gennemgår de 
kandidater, der ønsker at stille op for Alternativet til Kommunalvalget, og tjekker om kandidaten opfylder 
Alternativets og valglovens retningslinjer for at stille op. Straks efter mødet sendes kandidaternes oplæg 
sammen med indkaldelse til valgmødet ud til medlemmerne i Alternativet Rødovre. På mødet den 9. august 
behandler bestyrelsen desuden forslag til Alternativet Rødovres politiske mærkesager. 
 
Torsdag den 17. august, kl. 18.30, Sundhedshuset i Albertslund - møde i KV’17-Tværudvalget i København 
Omegns Storkreds (KOS) 
 
Tirsdag den 22. august: Valgarrangement i Alternativet Rødovre 
 
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 29. august: Valgmøde for medlemmer af Alternativet Rødovre – valg af kandidater for 
Alternativet Rødovre til Kommunalvalget i november 
 
Tirsdag den 5. september: Valgarrangement i Alternativet Rødovre 
 
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, 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.  

Den 29. september indleverer Landssekretariatet stillerlisterne i samtlige kommuner.  
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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, bestyrelsesmøde i Alternativet Rødovre 
 
Lørdag den 11. november, Alternativet planter grønt Håb-dag, Fælles Dag i Alternativet i DK 

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 

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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