
Alternativet Guldborgsund

Referat bestyrelsesmødet d. 10/2-19 kl. 1400 I Kulturforsyningen, Nykøbing F.

Dagsorden:
1: valg af ordstyrer.
2: valg af referent.
3: siden sidst.
4: økonomi og budget.
5: folketingsvalg.
6: kommende aktiviteter herunder ny dato for studiekreds i doughnut-økonomi.
7: indkomne punkter.
8: eventuelt.

Til stede fra bestyrelsen var Anna Eisler, Ulla Munksgård, Sanne Nielsen.

Yderligere var 4 medlemmer til stede – Thorbjørn, Charlotte, Joan og Kurt.

ad 1: Anna Eisler valgt. 
ad 2: Kurt Andersen (medlem) valgt.

ad 3: Anna oplyste, at der ikke havde været aktiviteter konkret i bestyrelsesarbejdet, men der var 
aktiviteter i gang bl.a. i form af en borgerlønskaravane v/ Ulla mfl.
Ulla oplyste, at hun i sin egenskab af folketingskandidat, sammen med Niels Simon fra 
borgerlønsgruppen, rejser rundt til forskellige byer, hvor de går på gaden og fremlægger 
Alternativets politik og dermed får kontakt til mange mennesker. Fordelen ved denne form for 
aktivitet er helt klart, at de mennesker de kommer i kontakt med sjældent er medlemmer af 
Alternativet og hvem ved, måske kommer nye medlemmer til ad den vej.
Ulla fortalte yderligere om, at hun har deltaget i flere seminarer for folketingskandidater, hvor der 
trænes i at stå i panel, svare på impulsive spørgsmål osv – alt sammen arrangeret af medlemmer fra 
Alternativets hovedbestyrelse. Disse arrangementer er meget lærerige.
Herefter almen debat om emnerne.

ad 4: Ulla fremlagde regnskabet, fremhævede enkelte punkter og oplyste, at vi kom ud af 2018 med
et overskud på kr. 1.961,61.

ad 5: Anna oplyste, at et medlem fra Nysted har tilbudt at hjælpe med opsætning af plakater, når 
der er udskrevet folketingsvalg. Ulla oplyste, at hun og Joan Kragh, der også er folketingskandidat, 
har fået trykt og fordelt plakater mellem sig, så der er gjort klart til opsætning, når den tid kommer.
Der er kontakt til medlemmer, som vil være behjælpelig med opsætningen.
Sanne opfordrede til at dele de opslag, der bringes på Facebook – Å-siden og Guldborgsund-siden, 
så oplysningerne kan komme ud til så mange mennesker som muligt. 
Herefter en længere debat om det forestående folketingsvalg generelt, valgkamp, stemningen blandt
borgerne, meningsmålinger osv.

ad 6: Anna foreslog, at mødet omkring  doughnut-økonomi afholdes i forlængelse af næste 
bestyrelsesmøde d. 10. marts. Der var enighed om forslaget. 
Anna oplyste, at der d. 15. marts afholdes et cafemøde omkring borgerløn, forestået af Ulla og 
inviterede gæster.
8. marts afholdes cafemøde: Kvinder i politik.
Alle arrangementer slås op relevante steder.



ad 7: Ingen punkter indkommet.

ad 8: Joan oplyste, at hun i den kommende tid er inviteret til at deltage i nogle debatter rundt 
omkring i storkredsens område.  Ulla og Joan vil i den kommende tid afholde gadeevents i 
nærområdet.

Anne takkede for et godt møde, hvorefter der afholdtes klimadebat med Ulla Munksgård og Joan 
Kragh som oplægsholdere.

Kurt Andersen, referent

 


