
#2 bestyrelsesmøde Aarhus lokalkreds 
 

Tid: 5. oktober 2016 kl. 17.00 – 20.00 

Sted: Nørre Alle 86, Aarhus C. 

Deltagere: Jan Persson, Rasmus Foged Lauritsen, Sif Stig Poulsen, Tenna Duch Schaldemose, Trine Aslaug 
Hansen, Annegrethe Jørgensen(supl.), Lisa Kuyucu (supl.), Leon Aahave Uhd og Carsten Borup 

Afbud: Jacob Saaby Nielsen (supl.) 

Referent: Leon Aahave Uhd 

DAGSORDEN 

1. Godkendelse af referat 
a. Referat er godkendt 
b. Fremadrettet skal referatet godkendes per mail umiddelbart efter mødet, så vi kan gøre det 

godkendte referat tilgængeligt 
2. Hvordan har du det i dag? Oplevelser siden sidst 

a. Tenna har fået arbejde TILLYKKE  
b. Lisa er færdig med uddannelse som Soulflow guide TILLYKKE  
c. Annegrethe er kommet med i Klimabevægelsen Danmark TILLYKKE  
d. Sif er meget glad for sin praktik på Hadbjerg skole → mere natur!  

3. Alternativ relaterede oplevelser / updates (økonomi etc.) 
a. Carsten  

i. Carsten trak sig som folketingskandidat da han ikke kunne varetage 
forpersonsposten i lokalforeningen, hvis han blev valgt (Vi siger tak!)  

ii. Frivilligbørs (bytte ydelser) → meget relevant for Å 
iii. Der er stor opbakning fra LS og FG omkring Aarhus  
iv. Carsten har skrevet en kronik til Stiften – nu er Alternativet kommet til Aarhus 

b. Jan  
i. Dialog med storkredsen omkring kasser-rollen og hvordan vi får overblik over 

udeståender ved overdragelse  
c. Rasmus  

i. Rasmus er blevet valgt som folketingskandidat TILLYKKE  
ii. Har fået en aftale med elevrådsformanden fra Langkaer omkring oplæg 

d. Annegrethe  
i. Vi skal have styr på vores interne kommunikation → meget tung proces  

e. Lisa 
i. Vi har ansat en rengøringshjælp per 15 juli, og der er et udestående med udbetaling 

af løn, som vi skal have løst. Rasmus hjælper med processen  
ii. Vi har lavet en aftale med et Socialt Økonomisk Vaskeri, som ikke skal glemmes i 

overdragelsen mellem storkreds og lokalforening  



4. KV 17 med udgangspunkt i Rasmus  ́oplæg om en køreplan  
a. Køreplanen blev overordnet godkendt. Der er dog forslag om at lave mindre rettelser:  

i.  Flytte aspirantfristen med eks. 10 dage  
ii. Kandidatvalget laver løbende orientering til bestyrelsen  

iii. Invitation og køreplan er opdateret og processen er klar til igangsættelse 
b. Baggrund 

i. Rasmus er meget inspireret af facebookdialogen med Niels (som stillede op), hvor 
flere ting blev pointeret vi skal have fokus på.  

ii. Kandidatudvalget skal være meget synlige i vores lokalforening  
c. Vi skal vise ansvar for kandidaterne ift. feedback (både positiv og negativ) 

i. Vi skal gøre folk klart hvad de går ind til  
ii. Carsten foreslår at vi skal være bedre til at opfordre potentielle kandidater til at gøre 

sig synlige i Aarhus gennem deltagelse i arrangementer og aktioner  
d. Hvad gør vi for at få medlemmerne mobiliseret til også at blive kandidater? 

i. Personligt brev?  
ii. Hvordan kan vi være mere inkluderende (så vi ikke får de typiske stereotyper)?  

iii. Vi skal huske at vi ikke skal pushe kandidater – det er vigtigt at kandidaterne brænder 
for det → ellers kommer de ikke igennem 

e. Åbent møde er indtil videre fastsat til den 27 oktober  
5. Hvordan skal vi arbejde i bestyrelsen?  

a. Distribueret ansvarsmodel (strukturgruppen) 
i. Vi skal forsøge at implementere denne og tænke over den 
ii. Det foreslås at man kan deltage i et møde ved strukturgruppen hvis man vil vide 

mere 
b. Forretningsorden (spilleregler) → Sif faciliterer et forslag til næste møde  

i. De generelle ting  
1. Hvem indkalder?  
2. Hvem står for forplejning?  
3. Hvem faciliterer? 
4. Hvem skriver referat? (Leon har meldt sig) 
5. Hvem lægger referatet op (Leon har meldt sig) 
6. Godkendelse af referat (per mail) 

ii. Forslag om at vi skiftes til at facilitere mødet 
iii. Hvert møde skal afsluttes med en ny mødedato  

c. Kontakt med Storkredsen  
i. Forslag om at inddrage Monike til vore møder?  
ii. Evt. separatmøde med Jan (kasserer), Lisa (lokaler), Carsten, Monike og ny kasserer 

med fokus på lokaler  
d. Kontakt med Landssekretariatet (København)  

6. IT platforme vs. Behov 
a. Behov: 

i. Hurtigt overblik over hvad der sker og kan give hurtig feedback (a la Slack)  
ii. Filstyringsværktøj 



iii. Kontaktpersonsoversigt 
iv. Diskussions- eller indlægsværktøj (man skal kunne se om folk har set beskeden)  
v. Opgavefunktion (som kan relateres til filer eller indlæg) 
vi. Cloudsynkronisering (Google) 

vii. Få platforme (så vi ikke drukner) 
viii. Der skal være app funktion  

ix. AlleOS er vist ved at have et samarbejdsværktøj (skal afklares) 
x. Måske en kalender (google kalender)  
xi. Informationsflow differentiering 

b. Muligheder 
i. Slack  
ii. Facebook Messenger 

iii. Google  
c. Vi skal generelt være gode til at arbejde mere struktureret og give frihed i vore processer 

7. Medlemsaktiviteter herunder tilbagemelding fra Sif, Trine, Annegrethe og Liza Intromøder. Åbne 
møder. Medlemsmøder. Polaér. Hvad er i kalenderen siden sidst? 

a. Gruppen har haft et koordineringsmøde 
b. Der er planlagt følgende: 

i. Et åbent møde  
ii. Introduktionsmøde en gang i kvartalet  

c. Der skrives et velkomstbrev for nye medlemmer 
d. Der er fokus på at lave en ringerunde for nye medlemmer  
e. I kan se arrangementskalenderen på AlleOS og googlecalendar  
f. Vi skal have en kommunikationsgruppe etableret  

8. Arbejdsfordeling i bestyrelsen 
a. Vi bør have et punkt på hjemmesiden, hvor der står hvilke funktioner vi hver især har (de 

vigtige)  
i. Forperson (Carsten), næstforperson (Tenna), kasserer (Jan), Medlemskontakt (Lisa, 

Annegrethe og Sif), lokalekontakt (Lisa), Kommunalvalgskontakt (Tenna), 
Kandidatudvalgskontakt (Rasmus)  

b. Kandidatudvalg (kommunal) 
i. Rasmus, Tenna, Carsten (foreløbigt og helst andre der ikke er fra bestyrelsen) 

c. Kandidatudvalg (storkreds) 
i. Tenna  

9. Tilbagemelding om årsmødet i Storkredsen 
a. Rasmus har en del observationer, som kan bruges fremadrettet 

i. Det virker som om der var mangel på forståelse for processen 
ii. Videopræsentationer var meget svære at finde på hjemmesiden 

b. Leon har forslag til anden proces ift. stemmetælling 
10. Nyt fra Åbningskonferencen i Kbh. 

a. Læs kronikken fra Uffe, da det kommer til sætte en retning for Alternativets aktiviteter 
fremadrettet → Meningsbankerotten 



b. Der kommer nogle spændende udspil fra partiet i løbet af efteråret og foråret → dette kan 
give en god indikation på hvilke politiske grupper vi kan oprette.  

11. Mødeplanlægning og hyggeordning 
a. Næste møde bliver den 19. oktober klokken 19.00  
b. Leon ordner noget mad til mødet (Kocek)  

12. Evt. 
a. Folketingskandidaterne vil meget gerne møde medlemmerne. Der er taget kontakt til de 

forskellige lokalforeninger 
b. Nøgler skal indsamles, så vi kan få et overblik. Tenna får et sæt nøgler. Sif tager en Nøgle, da 

hun bor tæt på (englenøglen) 
c. Rasmus sørger for mailadresser til hele bestyrelsen  
d. Tenna deler loginoplysninger til aarhus@alternativet.dk  

 

 

mailto:aarhus@alternativet.dk

