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Den 21. marts 2017 

REFERAT 

 

Bestyrelsesmøde i Alternativet Rødovre 

Tirsdag den 14. marts 2017 kl. 19.00 på Rødovregård 

 

Referat af mødet er indsat i mødets dagsorden – tekst i kursiv. 

Kalender er bagerst. 

Deltagere fra bestyrelsen: Solveig (forperson), Morten (næstforperson), Preben, Ebbe. 

Øvrige: Nilofer, Anne (referent) 

Afbud: Janne, Laura 

Ej fremmødt: Jacob (kasserer) 

 

         

Dagsorden:  

1. Valg af mødeleder og referent 

 

Preben blev valgt som mødeleder, Anne som referent 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt med suppleringer til de enkelte punkter (Facebook-side, hjemmeside, solcelle-

sag) 

 

3. Godkendelse af referat fra seneste møde den 14. februar 2017 

 

Referatet blev godkendt. 

 

4. Økonomi og medlemsstatus (hhv. Solveig og Morten) 

a) Årsregnskab 2016 

 

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


 

Alternativet Rødovre 

 
 

roedovre@alternativet.dk  2 
 

 

 

Regnskabet blev omdelt af Solveig, til underskrift af bestyrelsens medlemmer. Regnskabet fremlægges og 

omdeles med revisorpåtegning på Årsmødet den 28. marts 2017. 

 

b) Økonomisk Status 2017 

Den årlige bevilling på 5.000 kr til hver lokalforening er endnu ikke modtaget for 2017. Solveig kontakter 

København Omegns Kredsen (KOS). 

Der står p.t. 1.812 kr på kontoen af uforbrugte midler for 2016. 

 

c) Opdateret medlemsliste 

 

Morten oplyste at antallet af medlemmer af Alternativet med bopæl i Rødovre fortsat er ca. 60 personer. 

(Siden mødet er antallet af medlemmer faldet til 52…) 

 

 

5. Sidste Nyt fra forperson og udvalg (Solveig) 

a) Møder i KV’17-udvalget – tværudvalg i Alternativets København Omegns Storkreds og 

som forbereder Kommunalvalget i november 2017 (møder hhv. den 12. februar og den 27. februar) 

 

Der har været afholdt to møder siden sidste bestyrelsesmøde – Solveig deltog i det ene. 

Hvert møde indledes med en status fra hver lokalforening. På seneste møde var et emne evt. indgåelse af 

valgforbund med andre partier ved det kommende kommunalvalg. Næste møde i tværudvalget vil være en 

slags workshop og har fokus på valgmøder og stillere. 

Mulighederne for indgåelse i valgforbund for Alternativet Rødovre blev drøftet. 

Den nye bestyrelse som vælges ved Årsmødet den 28. marts vil tage det op. 

 

b) Velfærdsalliancen (møder hhv. den 2. marts og den 14. marts) 

Solveig har deltaget i to møder i Velfærdsalliancen, som Alternativet Rødovre er en del af. Det næste 

landsdækkende arrangement i alliancen er onsdag den 10. maj. Der forberedes et arrangement lokalt i 

Rødovre, på plænen foran rådhuset. SF og Enhedslisten er med. Økonomien i arrangementet er uafklaret. 
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Øvrigt:  

Mulighed for solceller på taget af skøjtehallen som kan producere el til hallens energiforbrug - Alternativet 

Rødovre har sammen med Enhedslisten udarbejdet en række spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, 

formanden for skøjteklubben skal ind over. 

Facebook-side for Alternativet Rødovre - Morten har oprettet en side, der endnu ikke er offentlig. Nilo og 

Anne gøres til administratorer af siden. Den ny bestyrelse tager det op. 

En skal overtage pasningen af Alternativet Rødovres email-postkasse efter Morten 

(roedovre@alternativet.dk). 

Lokalforeningens hjemmeside på Alternativet.dk. Faciliteten med lokalforeningernes mulighed for at have 

egen hjemmeside er endnu ikke fuldt etableret, der er tekniske udfordringer for Landssekretariatet. På 

næste bestyrelsesmøde den 11. april drøftes hvad Alternativet Rødovre konkret vil bruge hjemmesiden til, 

med afsæt i et tidligere rundsendt oplæg fra Landssekretariatet. 

 

6. Møder og arrangementer lokalt og i storkreds (Preben og Solveig) 

a) Alternativet Rødovres Årsmøde/generalforsamling tirsdag den 28. marts: 

- Valg: Morten og Ebbe er på valg 

- Valg: af 2 suppleanter 

- Bestyrelsesmedlemmer må meget gerne tænke over om man vil fortsætte i bestyrelsen 

- Og overveje mulige emner/personer til valg i bestyrelsen 

 

Preben laver påmindelse. 

Ebbe genopstiller til bestyrelsen, Morten genopstiller ikke. 

Forskellige mulige emner til en bestyrelsespost blev drøftet. 

Erling Groth har sagt ja til at være dirigent på Årsmødet. 

 

b) Politisk Laboratorium (POLA) tirsdag den 4. april, offentligt, arrangeret af Alternativet Rødovre 

POLA’en om børn rykkes til kampagneugen ”Vores Folkemøde”, torsdag den 1. juni. Der er kontakt til en 

mulig oplægsholder og til facilitatorer fra Alternativets facilitator-uddannelse. Temaet for POLA’en 

udformes sammen med oplægsholder. 

Solveig taler med Janne og laver oplæg om POLA’en til næste bestyrelsesmøde den 11. april. 
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c) ”Vores Folkemøde” – Alternativet Rødovres aktiviteter i den landsdækkende Å-kampagneuge, uge 22 op 

til grundlovsdag, som forberedelse til kommunalvalget 

- se pkt. b) 

 

Pause 

 

7. Politisk udvikling (Preben og Solveig)  

KV’17-arbejdet i Kommunalgruppen – udvikling af Alternativet Rødovres politik og mærkesager frem mod 

kommunalvalget 

Det planlagte møde i Kommunalgruppen den 28. februar blev aflyst pga. en del afbud. 

Næste møde er tirsdag den 25. april (Årsmødet er lagt den 28. marts), med samme dagsorden som til 28.2.-

mødet. 

 

8. Eventuelt 

- 

/Dagsorden v. Solveig, forperson, Alternativet Rødovre  

/Referat v. Anne 

-- 

KALENDER 

 
Møder i Alternativet Rødovres bestyrelse afholdes som udgangspunkt den 2. tirsdag i hver måned på 
Rødovregård kl. 19.  
 
Møderne er åbne for interesserede og starter uformelt kl. 18.30. Man kan evt. nøjes med blot at deltage i 
den uformelle del, hilse på og høre mere om Alternativet i Rødovre. 
 
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 28. marts kl. 19, Rødovregård, Årsmøde (ordinær generalforsamling) i Alternativet Rødovre. 
Valg af bestyrelse (7 medlemmer) og suppleanter (2 personer) 
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Lørdag den 1. april, kl. 14 – 18, Gentofte Rådhus: Opstillingsmøde - valg af de sidste tre kandidater til 
Folketinget fra Københavns Omegn 
 
Tirsdag den 11. april: Bestyrelsesmøde i Alternativet Rødovre, Rødovregård 
 
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. 
 
Tirsdag den 9. maj: 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” 
 
Weekend 27.-28. maj: Årsmøde i Alternativet, Odense 
 
Maj/juni – uge 22 (29. maj – 5. juni):  Kampagne om kommunalvalget, KV’17, Alternativet Københavns 
Omegns Storkreds, ”Vores Folkemøde” –  landsdækkende aktivitet i Alternativet 
 
Torsdag den 1. juni: Politisk Laboratorium (POLA) i Alternativet Rødovre om børn 
 
Juni: Åbent Hus-arrangement i Alternativet Rødovre – stiller-underskrifter 
 
Tirsdag den 13. juni: Bestyrelsesmøde i Alternativet Rødovre, Rødovregård 
 
Tirsdag den 11. juli: Bestyrelsesmøde i Alternativet Rødovre, Rødovregård 
 
Tirsdag den 1. august: Frist for at melde sig som kandidat for Alternativet til Kommunalvalget i Rødovre 
Kommune 
 
Tirsdag den 8. august: 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 
- 
- 
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 
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