
Alternativet Guldborgsund

Referat bestyrelsesmødet d. 11/8-19 kl. 1400 - 1510 i Kulturforsyningen, Nykøbing F.

Dagsorden:
1: valg af ordstyrer og referent.
2: planlægning af månedsmøder for det kommende år.
3: udvalg og ansvarsområder.
4: Lolland – mulig sammenlægning af lokalforeningerne. 
5: evaluering af Å-stedet.   
6: eventuelt.

Til stede fra bestyrelsen var forperson Anna Eisler, næstforperson Sanne Nielsen og kasserer 
Ulla Munksgård.
Endvidere suppleanterne, Charlotte og Valon.
Yderligere 3 medlemmer, Lasse, Thorbjørn og Kurt.

ad 1: ordstyrer, Anna Eisler og referent, Kurt Andersen.
På opfordring fra Anna præsenterede bestyrelsen og de øvrige deltagere sig da et nyt medlem, 
Lasse, deltog.

ad 2: Anna oplyste, at der er booked lokale i Kulturforsyningen til afholdelse af møder den 2. 
søndag i måneden kl. 14 - 17 året ud. Bestyrelsen er enig om, at møderne afholdes i 2 dele, hvor der
kl. 14 – 15 er åbent bestyrelsesmøde og kl. 15 – 17 snakkes der politik, hvor der er mulighed for at 
bruge et emne fra landspolitikken som oplæg, men naturligvis også med udgangspunkt i andre 
politiske emner.
Oplyste videre, at der efter dette bestyrelsesmøde fortsættes med medlemsmøde, hvor der 
planlægges fremtidige aktiviteter. 

ad 3: Anna oplyste, at bestyrelsen ønsker at orientere medlemmerne om, hvem der har hvilke 
ansvarsområde. 
Kandidatudvalg er Anna og Valon. De er bestyrelsens bindeled til kadidater til folketings -og 
kommunalvalg.
Sanne oplyste, at hvis der er medlemmer, der har lyst til at deltage i udvalgsarbejde, er de 
naturligvis velkommen.
Anna og Charlotte vil danne et slags vedtægtsudvalg, hvor de vil sætte sig grundigt ind i 
vedtægterne da det er vigtigt at kende disse til bunds for at kunne begrunde bestyrelsens 
beslutninger.
Bine, næstforperson i hovedbestyrelsen, vil bistå med faglig viden omkring vedtægterne. Det er 
meget vigtigt, at få vedtægterne tilpasset så de passer til vores lokalforening.
Sanne oplyste, at ved seneste generalforsamling viste det sig ved en afstemning, at der kunne 
stemmes efter 2 bestemmelser i vedtægterne. Hvis der blev stemt den ene hindrede det faktisk, at 
det var praktisk muligt at sætte det i gang, der nu blev stemt om. Derfor er det meget vigtigt, at der 
kommer styr på indholdet i vedtægterne.
Valon har tilmeldt sig alternativets unge afdeling og vil arbejde på, at få kontakt til de unge i 
nærområdet – måske nogen har lyst til at blive politisk aktive.
Ulla overdrager ansvaret for foreningens hjemmeside til Anna, der fremover vil sørge for, at den 
løbende føres ajour.
Sanne er kontaktperson til medlemmerne samtidig med, at hun sørger for at lægge nyheder og andre
relevante informationer på foreningens facebooksider.



ad 4: Ulla foreslog, at der arbejdes på en sammenlægning med Lollandsafdelingen bl.a. for at få 
aktiviteter sat i gang i dette område. For øjeblikket er der ingen bestyrelse og ingen aktiviteter.
Der var debat om emnet, fordele, ulemper, store afstande, antal bestyrelsesmedlemmer osv. Der var 
enighed i bestyrelsen om at arbejde videre med forslaget.
Ulla tager kontakt til medlemmer på Lolland.

ad 5: Anna redegjorde kort om ideen bag Å-stedet, der var et kampagnekontor indrettet i et lejet 
butikslokale 3 uger forud for folketingsvalget. Interesserede kunne komme ind fra gaden for en 
politisk snak og høre nærmere om Alternativets politik. Der var åbent dagligt kl. 13 – 17, hvor det 
blev passet af medlemmer på skift og aftenåbent kl. 19 – 21, hvor de 2 folketingskandidater var til 
stede på skift.
Der var bred debat om emnet, hvor det bl.a. blev nævnt, at kun få havde henvendt sig i dagtimerne 
og ingen var kommet til de arrangementer, der løb af stablen de enkelte aftener. Årsagen til dette 
kunne meget vel være den, at det hele gik for hurtigt – der var ikke tid til at markedsføre ideen, 
promovere den ad de rette kanaler/sociale medier osv.
Enighed i bestyrelsen om, at ideen om et kampagnekontor er god, og såfremt lignende bliver aktuelt
i fremtiden, er det altafgørende, at der bliver lagt en strategi, at det bliver promoveret bredest muligt
og at der startes i så god tid, at det er muligt at få disse aktiviteter sat i gang inden åbning.
Ros til dem som passede cafeen – og så hurtigt organiserede sig.

ad 6: Anna orienterede om, at en forening ved navn Gode Penge, kommer til møde i Politisk Forum
i Slagelse d. 2. september om aftenen. Oplægget fra Gode Penge vil være pengeskabelse, bankernes 
indflydelse på samfundsøkonomien og lignende.
Den 14. september er der opstillingsmøde i storkredsen, hvor der skal vælges en suppleant til Bines 
post i hovedbestyrelsen og en repræsentant til Dialogrådet.
Sidste weekend i august er der folkemøde på Møn. Lokalforeningen i Vordingborg deltager. Anna 
tager kontakt og forslår, at der evt. laves et fælles arrangement.

 
Anna takkede for et godt og konstruktivt bestyrelsesmøde.

           Kurt Andersen, referent

 
 

 


