
 

 

Kolding d. 07. Maj 2017 

Mødeindkaldelse og Referat 
 for Bestyrelsen i Alternativet, Kolding. 

Onsdag d 15/5 kl. 18.30 

Kolding Bibliotek, lokale 1 

Dagsorden: 

1. Velkomst 
Formand bød velkommen. 
Morten og Thomas var ikke tilstede 

2. Godkendelse af referat 
Referatet blev godkendt. 

3. Regnskab 
Rykket for refusion vedr. KV17 
Beholdning 14.268,15 kr 

4. Nye medlemmer. 
1 nyt medlem. Anne Mette overtager velkomster til ny medlemmer. 

5. Opstillingsmødet d. 8/5-17 
Foregik til alle tilfredshed. 

6. Medlemsmøde d. 8/5-17 
Rigtig godt møde, 3 tiltag blev igangsat. Bjarne/Stine: Indkøbsnet, Thomas: affaldsortering, 
nudging, Morten: Insekthoteller. 

7. Aktivitetsugen op til Grundlovsdag. 
Bjarne/Stine                     Telt mm  telt er ikke ok.  Jørn kontakter John. Batch 
Thomas/Kamma 
Morten 

8. Medlemsaktiviteter, opjustering 
Nyhedsbreve, info oa. skal planlægges og udsendelser skal ske: 
Thomas bedes udarbejde en plan for hva der skal ske, hvornår 
Lige som der informeres på FB-Kolding, skal alle andre byer med FB-grupper informeres. 
Thomas 

9. Nyt vedr. Valgforbund 
Intet nyt 

10. Nyt fra KV17-udvalget   
Eksempler: 
Intet regnvand i fjorden, ned i jorden. 
Hvor mange børn i klasserne 
Hvorfor bruge plastposer 
Skal vi have et lukket demokrati når der er et alternativ 

11. Emner for tlf. til medlemmer 
Ikke behandlet 

12. Opfølgning på EU 60 år.  
Slettes 



13. Presseansvarlig, godkendelse af pressemeddelelser 
Der skal udarbejdes pressemeddelser om alt hvad der foregår i foreningen 

14. Datoer for best-komsammen 
Ikke behandlet 

15. Debat om organisation i centerbyer og andre byer. 
Hvordan er vore egne medlemmer organiseret. 
Stine bedes medbring en opdateret medlemsliste, fordelt i byerne. 

- Byer som indgår i Kolding Kommunes landsbyssamarbejde ses her 
https://www.kolding.dk/borger/planer-projekter/landsbysamarbejdet/omfattede-landsbyer 
 

- Skal der laves bydelsforeninger og hvis ja, ikke hvilke områder 
- Skal vi holde politiske møder i centerbyer mm. 
- Skal vi holder møder i lokalområder i Kolding 
 
Ja vi skal ud, men hvordan ligges op til et medlemsmøde 

16. evt,  
 
 

NÆSTE BESTYRELSESMØDE D. 7/6-2017 
Sted fremgår senere da Biblioteket er optaget 

https://www.kolding.dk/borger/planer-projekter/landsbysamarbejdet/omfattede-landsbyer

