
Referat af  bestyrelsesmøde i Alternativet Skanderborg d. 17/10-16

5 min. stilhed

Kort fra hvert medlem (tages ikke til referat, da det er bestyrelsens interne redskab for trivsel i vores
lille gruppe)

1. Valg af referent og ordstyrer:
Trine er ordstyrer og Hanne tager referat

2. Godkendelse af referat
Referatet fra sidst er godkendt.

3. Nyt fra:
- forperson
Jesper fortæller at han har aftalt et møde med landssekretariatet og folketingsgruppen d. 3/11. 
Formålet med mødet er networking. Han spørger om flere vil med. Mira og Hanne melder sig.
Vi drøfter at der kan skrives ud til medlemmerne ang. mulighed for at deltage, hvis der er ledige 
pladser i bilen. Vi bliver enige om at vi senere vil forsøge at arrangere en tur for interesserede 
medlemmer.

- Økonomi
Intet

- sekretær
Intet

- kontaktperson til nye medlemmer
Se punkt 5 under medlemskommisær.

- udvalg/bestyrelsen 
Vi har holdt møde med borgmesteren Jørgen Gaarde. Han havde inviteret os uden dagsorden, så vi 
mødte op med åbne nysgerrige sind. Vi fik en snak om hvordan politik foregår på lokalt plan. 
Jørgen giver udtryk for at det handler meget om samarbejde på tværs af partierne. Hans erfaring er 
at det plejer at fungere godt i Skanderborg. Vi fik noget at vide om hvad det kræver af tid og 
engagement at være lokalpolitiker samt hvad man får i løn for det.
Derudover fortalte han om hvordan partierne plejer at indgå i valgforbund. Vi kunne mærke stor 
interesse fra ham mht. et samarbejde med os. 

Vi har drøftet valgforbund mere end en gang i bestyrelsen. Der hvor vi står nu, er vi åbne for de 
tilbud der måtte komme. Vi har ikke lagt os fast på noget. Vi har talt om, at vi kan spørge 
medlemmerne inden indgåelse af valgforbund med andre partier, så vores beslutning afspejler hele 
lokalforeningen bedst muligt. Der er ikke besluttet noget.

- uddannelse og kurser
Vi er flere fra bestyrelsen der har tilmeldt os bestyrelseskursus i Århus i november.
Trine og Mira er i gang med en facilitator/konsulentuddannelse som Alternativet udbyder.
Trine har været på kursus om socialøkonomiske virksomheder.



4. Vigtige beslutninger/akutte emner
- fortsat proces fra sidst ang. forretningsorden
Jesper fortæller kort om hvad en forretningsorden vil sige: Det er en skriftlig aftale som vi i 
bestyrelsen laver. Den handler om hvordan vi vil arbejde i bestyrelsen – altså vores spilleregler. 
Den skal overholde vedtægterne.

Mira fortsatte sit oplæg fra sidste møde med fokus på oprettelse af forretningsorden. Følgende 
punkter var oppe og vende: 

1. Hvad er en forretningsorden pr. definition (samarbejdsaftale/gruppe kontrakt)
2. Vores helt egen personlige forretningsorden - vil vi have lang uddybende

- vil vi have konkret
3. Runde hvor hver på skift melder ind med et punkt
A. Dagsorden tilgængelig 1 uge før for medlemmer, lægges på dialog af forperson
B. Referat skrives senest 5 dage efter mødet, godkendes af bestyrelsen og lægges ud til 
medlemmerne senest 7 dage efter mødet.
C. Formand lægger referater og dagsordener på dialog
D. Dato for bestyrelsesmøder lægges på dialog og AlleOs senest 7 dage før mødet.
E. Vi ønsker at efterleve Alternativets 7 dogmer på vores møder samt udadtil.
F. Mødefrekvens: hver 14. dag. Aftale mødetidspunkter: På Doodle. Længde af møder 18.30- 21.30
G. Hvad skal vi nå (da bestyrelsen kun sidder til årsmødet i januar koncentrerer vi os om, hvad vi 
skal nå indtil da):

- årsmøde januar 17
- opstilling af kandidater
- afholde 2 arrangementer for medlemmerne inden årsmødet
- igangsætte ad hoc udvalg
- Plan for velkomst af nye medlemmerne
- Årshjul påbegyndes

H. Hvor holder vi møderne. Vi mødes i øjeblikket i kulturhuset, men vil også gerne rundt i 
kommunen, så det er nemmere for medlemmerne at deltage i bestyrelsesmøder. Forperson booker 
mødelokaler.

Forretningsordenen skal besluttes endeligt på næste møde, ovenstående er det som vi indtil nu har 
talt os frem til. Vi vil hver især finde og læse en forretningsorden som andre foreninger har 
udarbejdet, så vi kan se om der mangler noget vigtigt på vores.

- oprettelse af bankkonto
Vi havde fra starten et ønske om at bruge Merkur Bank pga. dens grønne og sociale profil. 
Det koster 1000 kr. årligt at have en foreningskonto i Merkur bank.  
Jesper har undersøgt hvad det koster i arbejdernes landsbank. Her er prisen ca. 300 kr. om året for 
oprettelse af en foreningskonto.
Det er et stort dilemma for os som vi har brugt en del tid på at tale om. Ideologisk set vil vi helst 
have Merkur Bank, men synes det er for dyrt. Hvis det evt. senere bliver billigere eller vores 
økonomi bedre, vil vi tage det op igen.

Det kan være godt at folk kan betale med Mobile Pay ved kommende arrangementer. Dette 
undersøger vi ved kontakt til banken. 

5. Kommunikation, medlemmer, synlighed, nyhedsbrev, gennemsigtighed
- Kort om sidste nyhedsbrev



Statistikken ser således ud: Vi sendte nyhedsbrevet ud til 139 medlemmer i kommunen. 132 har 
modtaget brevet og der er 68 medlemmer som har åbnet det.
Vi er meget glade for den positive interesse for vores nyhedsbrev, og modtager også gerne 
tilbagemeldinger ang. ønsker til emner nyhedsbrevet skal medtage eller andre ønsker.

- Nyhedsbrev november
der arbejdes på dette

- Medlems Kommissær
Vi vil gerne have en eller flere i partiet der kan virke som medlemsskommisær, dvs. at tage kontakt 
til nye medlemmer, så de føler sig inviteret til at deltage aktivt.

6. Fem minutters oplæg om Alternativets værdier og ståsted (Politik og dogmer)
- Jesper (Gennemsigtighed – Generøsitet)
Vi er blevet enige om, at vi hver gang vi mødes vil skiftes til at holde oplæg for hinanden ang. et 
emne omhandlende Alternativets politik og dogmer. Vi finder et emne vi brænder for eller som vi 
synes der trænger til at komme fokus på, eller som vi bare gerne vil vide mere om. 
Disse oplæg bliver ikke ført til referat, de er ment som bestyrelsens mulighed for at finde fælles 
ståsted og uddanne os selv og hinanden.

7. Fællesskabet i Alternativet Skanderborg, politikudvikling, nye tiltag
- Arrangementer
På næste møde kommer der mere om arrangementer for medlemmerne. Mira og Trine arbejder på 
det. Disse arrangementer vil både indeholde mulighed for at lære hinanden bedre at kende samt at 
melde sig på banen til at bidrage aktivt i udvalg o.lign.

8) Andre emner
Intet

9) Opsamling og hvem gør hvad?
Jesper kommer med et oplæg ang. Arbejdernes Landsbank

På næste møde skal vi have godkendt vores forretningsorden. Mira laver udkast, også ang. 
udarbejdelse af foreningens årshjul.

- Næste møde
Er vi i gang med at aftale.

10) Evt.
- Når der sendes mails til lokalforeningen på skanderborg@alternativet.dk får alle i bestyrelsen 
mailen. Vi aftaler fra gang til gang hvem der besvarer.

Har alle sagt hvad de ville?

Ikke til referat, bestyrelsens interne redskab for trivsel i vores lille gruppe.


