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Den 15. april 2017/ 

Rev. 20. april 2017 

REFERAT 

 

Bestyrelsesmøde i Alternativet Rødovre 

Tirsdag den 11. april 2017 kl. 19.00 på Rødovregård 

 

Referat er indsat i mødets dagsorden – med tekst i kursiv. 

Kalender er bagerst. 

Deltagere fra bestyrelsen: Solveig, Preben, Nilo, Ebbe 

Andre aktive: Morten, Anne (referent),  

Afbud: Mikkel, Janne 

 

Dagsorden: 

1. Valg af mødeleder og referent  

 Preben blev valgt som mødeleder, Anne som referent. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 14. marts 2017  

 Referatet blev godkendt. 

 

4. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen den 28. marts 2017  

 Referatet blev godkendt. 

Preben læste op af sit korte indlæg til Rødovre Lokal Nyt om ny bestyrelse i Alternativet Rødovre. Indlægget 

kommer først i lokalavisen i uge 16 pga. mange annoncer i uge 15. 
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5. Konstituering af bestyrelsen i Alternativet Rødovre (AR) 

Forslag:    Forperson – Solveig, Næstforperson – Nilofer (ansvarlig for nyhedsbrev, medlemsmail og 

medlemslister), Kasserer: Preben. Udenfor bestyrelsen, Anne (administrator for Facebook, hjemmeside, 

medlemsmails). 

Bestyrelsens konstituering: 

Forperson: Solveig Bentsen 

Næstforperson: Nilofer (Nilo) Abbasi (stedfortræder for forperson, bidrag til dagsorden for 

bestyrelsesmøder, teknisk udsendelse af medlemsmails, admin. af Facebook-gruppe – AR-opslag i gruppen, 

fx AR-mødedagsordener og - referater, kvittering for andres kommentarer og opslag i gruppen, admin. på 

ny Facebook-side, redaktør af AR-nyhedsbrev via email til alle Rødovre-medlemmer) 

Kasserer: Preben Riel (kontakt til lokale medier) 

Udenfor bestyrelsen – Anne (Kommunikation – admin. på ny Facebook-side, ny hjemmeside under 

alternativet.dk, opslag af dokumenter på Dialog på alternativet.dk, postkassen roedovre@alternativet.dk, 

layout af dagsordener til bestyrelsesmøder, referater af bestyrelsesmøder og Årsmøde i Alternativet 

Rødovre) 

Forslag til mødedag og tidspunkt for bestyrelsen: Den 2. onsdag i måneden kl. 19.30 – 21.30. 

Det blev besluttet at ændre mødedagen for de månedlige bestyrelsesmøder i Alternativet Rødovre – fra 

tirsdag til onsdag – og flytte mødestart til kl. 19.30 (aht de der putter børn). Bestyrelsesmøde er fremover 

den 2. onsdag i hver måned, det næste møde er således onsdag den 10. maj kl. 19.30 – på Rødovregård. 

Preben ændrer bookinger af Rødovregård. 

Vedr. nyhedsbrev: Nilo indkalder til møder efter behov. Alle kan lave indlæg til nyhedsbrev – Nilo er 

redaktør. Formålet med nyhedsbrevet og frekvens drøftes i gruppen, der mødes fx 2 gange om måneden. 

Vedr.: Sammenfald mellem bestyrelsesposter og kandidater til kommunal- og regionsvalg - Preben har lavet 

forslag til ændring af vedtægter således at forperson, næstforperson samt kasserer i en lokalforenings 

bestyrelse, og som opstiller som kandidater til kommunal- og regionsvalget i november, kan fortsætte med 

samme funktion i bestyrelsen indtil de evt. vælges til byråd/regionsråd i november. De nuværende 

vedtægter forhindrer dette og angiver at kandidater alene kan fungere som menige bestyrelsesmedlemmer 

i dét år, som de er kandidater i. Forslaget tages op på møde i KV’17-udvalget i København Omegns 

Storkreds (KOS) den 24. april, idet forslaget vurderes at have større effekt, hvis det kommer fra KOS. Endelig 

afklaring forventes på Alternativets Landsmøde 27.-28. maj. 

Ebbe udtrækker medlemsliste – Solveig har sendt kode til Ebbe. Morten laver guide hertil, Nilo kommer til 

intro hos Ebbe. 

Nilo beder Landssekretariatet om at ændre AR-bestyrelsen på AlleOs på alternativet.dk. 
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Anne rundsender den hidtidige præsentation af AR-bestyrelsen mhp at b-medlemmerne individuelt 

opdaterer deres præsentation – og de to nye medlemmer, Nilo og Mikkel, laver en præsentation, Anne 

samler og laver opdateret præsentation af bestyrelsen i Alternativet Rødovre – til Facebookgruppe, Dialog, 

ny hjemmeside.  

Forslag til ny Facebook-side for Alternativet Rødovre præsenteres på næste bestyrelsesmøde den 10. maj 

(Anne og Nilo er administratorer og udviklere). Anne sender til Nilo sine tidligere FB-strategioplæg. 

Anne udtræder af Kommunalgruppen, og slettes som medadministrator i den nuværende Facebook-gruppe. 

 

6. Økonomi – status v/Solveig – Medlemslister v/ Ebbe  

Det årlige bidrag til lokalforeningerne på 5.000 kr er endnu ikke landet.  

 

7. Sidste Nyt fra forperson og udvalg  

Mærkesagen om etablering af solceller på skøjtehallen – i et samarbejde mellem Enhedslisten og 

Alternativet Rødovre - afventer halinspektørens melding. Et skriv er sendt til kommunalbestyrelsen. 

 

8. Møder og arrangementer lokalt og i storkredsen, København Omegns Storkreds 

KV-17 møde i København Omegns Storkreds (KOS) den 24. april. 

Solveig, Preben og Nilo (?) deltager i mødet. 

Møde i Alternativet Rødovres ”Kommunalgruppe” for alle interesserede tirsdag d. 25. april –ny/gammel 

indbydelse til mødet 

Solveig og Nilo deltager i mødet, Preben er tovholder for gruppen, men deltager ikke i møderne. Gammel 

indbydelse genbruges, Preben laver en emailgruppe på de 13 gruppemedlemmer som har udtrykt interesse 

for at deltage under telefon-rundringningen til Rødovre-medlemmer, så email udsendes via denne, fx 

indkaldelsen til næste møde. 

Landsmøde/Årsmøde i Alternativet den 27.-28. maj i Odense – Hvem deltager? 

Solveig, Preben og Nilo ønsker at deltage. Det blev besluttet at lokalforeningen dækker udgifter til 

deltagergebyr og transport – i alt ca. 1.700 kr (orange togbilletter). De tre deltagere fra Alternativet 

Rødovre betaler selv overnatning. 

Velfærdsalliancen: Forsvar vores velfærd d. 10. maj – vores aktivitet – bl.a ny folder om os.  
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Alternativet Rødovre deltager i Rødovre-delen. Det foregår på plænen foran rådhuset – der er aftaler med 

talere. Ny AR-folder laves – Anne rundsender den tidligere udarbejdede AR-folder. 

PAUSE 

9. Politisk udvikling 

Politisk Laboratorium (POLA) - offentligt POLA-møde torsdag den 1. juni v/Solveig  

Ændringer i tidligere oplæg er foretaget. Nu er hovedtaler Carolina Magdalene Maier 

(MF) for Alternativet, bl.a. Familieordfører. 

Det er nu et debatmøde, ikke et Politisk Laboratorium (POLA) som Alternativet Rødovre skal lave politik på. 

Evt. POLA’er kommer efterfølgende. 

Der er lavet aftaler med medvirkende talere. Mødets indhold dokumenteres skriftligt som formidling af 

debatmødet og til brug for efterfølgende forløb. 

Solveig har aftalt møde med Janne om at drøfte idéer til mødets indhold som led i planlægningen af 

debatmødet. 

10. Eventuelt 

Stiller-liste: Preben har haft kontakt til Indenrigsministeriet mhp. stiller-liste. De skulle være færdige om en 

måned, og kan evt. bruges ifm AR-debatmødet ”Det Gode Børneliv” den 1. juni. 

Bestyrelsesseminar: Forslag fra Anne om afholde et internt bestyrelses-seminar i anledning af en ny AR-

bestyrelse og et nyt bestyrelsesår, tilmed med et kommunalvalg (medlemmers ambitioner, forventninger, 

ønsker til arbejdsform, mødeudbytte, kommunikation, organisering etc.). Fx en halv dag i en weekend. 

Tages op på næste bestyrelsesmøde den 10. maj, når flere bestyrelsesmedlemmer (forhåbentlig) er til stede. 

Efterfølgende bemærkninger til referat-udkast fra Solveig her indsat: ”Vi kom frem til at det ikke var 
nødvendigt [med et internt seminar, red.] da vi alle kender Nilofer som også deltog i debatten samt vi 
kender alle også Mikkel som dog var forhindret i at møde. Derudover deltager vores nye bestyrelses-
medlemmer også i KV’17 [Kommunalgruppen?, red.]. Og aktuelt er det her vi har fokus på kommunevalg og 
forventninger. Hvis der skulle være nyt behov for at holde et seminar om organisation og mødeudbytte, og 
kommunikation etc, vil jeg foreslå at tage det op når vi har været igennem vores valgperiode, da denne 
måske kan give ændringer af medlemmer i vores bestyrelse”. 
 

Valgkampagne Å-kandidater i Rødovre: Ifølge Prebens tidsplan over kandidat-forløbet frem mod 

kommunalvalget i november vælges kandidater fra Alternativet Rødovre formelt først den 29. august 

(tidsplan er indsat i Årsmøde-referatet). Nilo spurgte til om kandidater må optræde som kandidater inden 

da, fordi der kun er kort tid til valgkampagne fra 29. august til kommunalvalget den 21. november. Der var 

bred tilslutning til at individuelle kandidat-kampagner i praksis fint kan starte tidligere, blot sker den 

formelle kandidat-indstilling først den 29. august. 

-- 
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/Dagsorden v. Preben 

/Referat v. Anne 

-- 

Ny bestyrelse i Alternativet Rødovre, ved Årsmødet den 28. marts 2017: 

 

Fra venstre – i køkkenet på Rødovregård: 

Mikkel Minor Jensen – Nilofer (Nilo) Abbasi (næstforperson) – Solveig Bentsen (forperson) – Janne 

Herrmann – Preben Riel (kasserer) 

(Derudover er Ebbe Hansen medlem af bestyrelsen) 

Foto: Erling Groth 

-- 

KALENDER 

Møder i Alternativet Rødovres bestyrelse afholdes som udgangspunkt den 2. onsdag i hver måned på 
Rødovregård kl. 19.30 (hidtil har tirsdag været mødedag, nu ændret). Møderne er åbne for interesserede. 
 
Dagsordener og mødereferater lægges ud i Alternativet Rødovres åbne Facebook-gruppe, så alle kan kigge 
med. Idéer, forslag og kommentarer er altid meget velkomne! 
 
På Facebook eller til forperson Solveig Bentson, email til SolveigBentsen@live.dk, mobiltelefon 31 23 19 55. 
 
2017: 
Tirsdag den 25. april, Rødovregård: Møde i Alternativet Rødovres ’Kommunalgruppe’, som udvikler politik 
og mærkesager frem mod Kommunalvalget i Rødovre. Alle er velkomne til at udvikle med – kontakt 
forperson Solveig Bentsen (se ovenfor) 
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Lørdag den 6. maj, kl. 13 – 19: Årsmøde i København Omegns Storkreds, på Albertslund rådhus – 
byrådssalen + forhallen. 
 
Onsdag den 10. maj, kl. 19.30: Bestyrelsesmøde i Alternativet Rødovre, Rødovregård 
 
Onsdag den 10. maj, kl. 17 - 19: Velfærdsalliancen afholder landsdækkende aktiviteter, bl.a. i Rødovre – 
”Forsvar vores velfærd – drop effektiviserings- og moderniseringsprogrammet, og produktivitetskravet i 
kommunerne”, i Rødovre på plænen foran rådhuset 
 
Weekend 27.-28. maj: Landsmøde 2017 i Alternativet, (partiets Årsmøde) i DOK500 i Odense 
 
Den 29. maj – 5. juni / uge 22:   ”Alles Folkemøde” –  landsdækkende aktivitet i Alternativet. Alles 
Folkemøde er en lokalfunderet, demokratisk folkefest, hvor Alternativet i fællesskab over hele Danmark 
hylder det lokale engagement og demokrati med aktiviteter, der skaber fællesskab og håb for et mere 
meningsfuldt samfund. 
 
Torsdag den 1. juni: Som led i Alternativets landsdækkende ”Alles Folkemøde” arrangerer Alternativet 
Rødovre et debatmøde om ”Det gode børneliv” 
 
Juni: Åbent Hus-arrangement i Alternativet Rødovre – stiller-underskrifter 
 
Onsdag den 14. juni, kl. 19.30: Bestyrelsesmøde i Alternativet Rødovre, Rødovregård 
 
Tirsdag den 1. august: Frist for at melde sig som kandidat for Alternativet til Kommunalvalget i Rødovre 
Kommune 
 
Onsdag den 9. august, kl. 19.30: Bestyrelsesmøde i Alternativet Rødovre. Bestyrelsen gennemgår 
kandidaterne, 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 
 
Tirsdag den 29. august: Valgmøde – valg af kandidater for Alternativet Rødovre til Kommunalvalget i 
november 
 
Lørdag den 9. september: ”Rødovredagen”, arrangeret af Rødovre Kommune - på rådhuspladsen, 
biblioteket, Viften m.m. – i år også med en bod fra hvert af de politiske partier, efter forslag fra Alternativet 
Rødovre til arrangøren 
- 
- 
November   
 
Tirsdag den 21. november:  Kommunal- og regionsvalg (KV’17), valg til byråd/kommunalbestyrelser og 
regionsråd i Danmark  
 
Se i øvrigt de mange løbende aktiviteter i Alternativet i kalenderen på forsiden af www.alternativet.dk 

mailto:roedovre@alternativet.dk
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
https://dialog.alternativet.dk/t/arsmode-i-alternativet-kobenhavns-omegn/5222
http://velfaerdsalliance.dk/
https://alternativet.dk/vaer-med/landsmode
https://alternativet.dk/vaer-med/alles-folkemode
http://www.alternativet.dk/

