
Referat - 09-11-2016 
 
Til stede : Hans, Mette & Jarl 
Referent : Jarl 
 
 
Video - en smule respons på det… det var sjovt at prøve at lave en video 
 
Appgree - Vi afventer Patrick 
 
DTU - Jarl kontakter PF for møde med politisk gruppe. Næste mål kunne være at sende mail 
ud til alle partiforeninger og invitere til det originale foreslag. 
 
Kommunalvalg 17 afrapportering - vi afventer Anders, Mette hører om der er noget vigtigt 
der skal tages stilling til, inden næste møde. 
 
Inspiration fra andre af Alternativets lokal bestyrelser. 
 
Halvårs møde - d. 26 november - kl. 10-21 i Vejle... Mette forventer at deltage 
 
Generalforsamling d. 30/11 kl. 19 - 

- Frivilligcentret bookes - Hans  
- Vedtægter skal renskrives - Mette 
- Invitation skal udsendes - Jarl - sendes som email til Mette -  
- Noget mere kød på generalforsamlingen ; Politisk cafe om Social Politik i 

kommunen,stikord ;  
- Kontakt til kommune omkring problemer i kommunen om Social Politik. - Jarl & 

Mette 
- Socialt udsatte (psykisk syge, afhængige) 
- Etniske grupper 
- Arbejdsløse 

- Praktisk 
Frugt og nødder - Jarl køber for 100-200 dkk frugt 
Æblegløgg - Mette, ca. 100 dkk 
Printede vedtægter - Mette 
 

 
Biograf-arrangement - Dato og tidspunkt skal aftales. Det foreslås at vi gør det i starten af 
2017 - Mette kører videre 
 
POLA-planlægning  

- Der skal afholdes 1 inden marts,  
- Mulighed for at bruge facilitatorer fra Alternativet organisationen. 
- Forslag til tema 

- Social politik 
- Erhvervs politik 



- Landbrugs museum 
- Kultur i Lyngby Taarbæk kommune 
- Tema som funktion af facilitatorens viden 

- Mette kontakter Anders, for at få kontakt til facilitator og aftale møde med dem, hvor 
vi i samarbejde med dem vil definere et POLA tema. 
 

 
Eventuelt 

- Regnskab - lidt afstemning 
- Bestyrelsesmøde i December, m. julehygge + æbleskiver (Jarl)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


