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Alternativet Rødovre         

 
 

Den 5. oktober 2017/ 
V2 – 7. nov. 2017 

 
REFERAT  
 
Bestyrelsesmøde  
onsdag d. 13. september 2017 kl. 19.30 på Rødovregård 
  
Referat er indsat med kursiv-tekst i mødets dagsorden. 
 
Kalender er indsat bagerst. 
 
Tilstede fra bestyrelsen: Solveig (forperson), Nilofer (næstforperson), Preben (kasserer), Ebbe 
 
Øvrige: Jacob, Anne (referent) 
 
Afbud fra bestyrelsen: Janne, Mikkel 
 
 
 
1. Valg af mødeleder og referent  
 
Preben blev valgt som mødeleder, Anne som referent. 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsorden blev godkendt. 
 
3. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde den 9. august 2017 
 
Af Prebens udkast til ny forretningsorden fremgår at bestyrelsesmøder er åbne for medlemmer af 
Alternativet. Det er en skærpelse ift. vedtægterne, der foreskriver at bestyrelsesmøder som udgangspunkt er 
åbne for alle. Dette rettes så forretningsordenen følger vedtægterne. 
 
Bestyrelsen beslutter om et konkret bestyrelsesmøde eller evt. del heraf har et indhold, der fordrer at mødet 
eller del heraf holdes lukket. 
 
Dagsordener (og mødereferater) lægges som hidtil på lokalforeningens side under ”DIALOG” (på 
www.alternativet.dk), og på lokalforeningens hjemmeside www.alternativet.roedovre.dk, når den er i luften 
 
Udpluk af bestyrelsesmøde formidles efterfølgende på Facebook-side, som tidligere besluttet. 
 
 
4. Økonomi / Medlemsliste – v. Preben og Nilofer  
 
Valgbidrag, Mobile Pay v. Mikkel 
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Der har i år været indtægter på kr. 10.429 (inkl. ”ekstra”-penge fra KOS) 
Udgifter er p.t. på kr. 7.133, dvs. beholdningen er p.t. på kr 3.296. 
 
Der er indløbet 1.400 kr i særligt valgbidrag – fordelt på tre portioner på hhv. 2 x 200 kr og 1.000 kr. 
Det er ikke muligt at se på indbetalingerne hvem afsendere er. 
 
Mikkel arbejder på at etablere Mobile Pay-funktion. Email udsendes til medlemmerne når det er oppe at 
køre – Mikkel laver udkast, Nilofer udsender. 
 
Nilofer har indsamlet underskrifter til ”Stiller-listen”, Solveig overtager og skaffer de sidste underskrifter. 
 
 
5. Sidste nyt fra Forperson v. Solveig 
 
Oplæg om kommunikation i lokalforeningen Alternativet Rødovre, intern og eksternt v. Solveig 
 
 
Solveig gav et historisk oplæg med egne ting, hun har oplevet med kommunikation i Lokalforeningen siden 
opstarten og sin fortolkning af disse. Intern og ekstern kommunikation tages op efter Kommunalvalget. 
 
 
 
6. Møder og arrangementer v. alle 
 
Rene Gade d. 25. oktober – Valgmøde om idræt d. 26. oktober.  
 
Rene Gade kan ikke deltage den 25. oktober, i et af Solveig planlagt møde med Lisbeth Zornig og Özlem 
Cekic. Solveig arbejder videre med det, og som led i sin personlige valgkampagne.  
Preben aflyser booking af Rødovregård. 
 
Valgmøde om ældrepolitik d. 8. november.  
Hvem deltager fra Lokalforeningen Rødovre? 
 
Alternativet Rødovre er inviteret til at deltage. Valgmødet om ældrepolitik arrangeres af Seniorrådet. 
 
Desuden arrangerer FIR, Fællesrepræsentationen af Idrætsforeninger i Rødovre, et valgmøde om idræt den 
26. oktober. 
 
De tre kandidater taler sammen om deltagelse i møderne. 
 
PAUSE 
 
 
7. KV’17 – Kommunalvalget 
 
Facebook: Aftaler om brug af denne for kandidater, bestyrelsen og administratorer. 
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Med konkret afsæt i en tekst fra Solveig og Preben om to forskellige aktiviteter, og hvor Anne valgte at dele 
op og lave et opslag om hver aktivitet på Facebook-siden, ønsker Solveig og Preben at Mikkel fremover 
lægger deres tekster op på Facebook-siden.  
 
Hvis Mikkel har forslag til ændringer i tekst kontakter han Solveig og Preben. 
 
Facebook-gruppen som har eksisteret siden Lokalforeningens opstart nedlægges. 
Nilo laver et fastgjort opslag i gruppen, som ligger i en periode, og som henviser medlemmer til i stedet at 
følge/like Facebook-siden. 
 
Hjemmeside v. Ebbe: Kører den optimalt? – Mærkesager lægges på siden v/Anne 
 
Ebbe fortalte om arbejdet med hjemmesiden – og bl.a. et meget langsommeligt system, det skulle dog blive 
bedre når Landssekretariatet flytter det over på en ny server. 
 
Ebbe vil lave screenshots af sidens indhold og rundsende mhp. kommentarer. 
 
Mærkesager: Solveig omdelte et arbejdspapir med de mærkesager, der var brugt til at lave folderen. Papiret 
rundsendes efter mødet i en email. Der mangler endnu de mærkesager, Mikkel fik med hjem fra mødet den 
27. juni. Anne samler alle mærkesager mhp at lægge op på hjemmesiden, og på DIALOG. 
 
Presse: Læserbreve/annoncer i Lokal-Nyt – Spot i lokalradio – Valgvideo til TV-Lorry v/Preben 
 
 
Der er ekstrasider i lokalvisen om KV’17 i syv uger – Preben opfordrede kandidaterne til at lave læserbreve. 
 
Annoncering er nok urealistisk pga økonomi, fx er prisen på ¼ side 2.160 kr + moms. 
 
TV2 Lorry giver mulighed for at uploade en valgvideo fra hvert parti, 1 minut, på deres hjemmeside, synlig 
fra 15. oktober. 
Nilofer kontakter Mikkel mhp en video med alle lokalforeningens tre kandidater. 
 
Andre: Breve fra DGI-Storkøbenhavn og Socialpædagogerne om vores kandidater 
 
DGI – Preben sender dem emailadresser på de tre kandidater. Soc. Pæd-møde – de tre kandidater taler 
sammen. Også om de to valgmøder i Rødovre – v. hhv. FIR og Seniorrådet. 
 
Aflevering af stillerlister den 29. september på rådhuset kl. 12. Hvad gør vi?   
 
Solveig kontakter en video-mand mhp på fotos og optagelse, og opslag på Facebook. 
 
Yderligere valgfoldere til valgboden i Rødovre Centrum v/Ebbe og Preben 
 
Der laves en personlig folder for hver af de tre kandidater. Ebbe vil gerne sætte foldere op og kopiere. 
A5-format, med foto – en flyer med kun to sider, for og bagside. Også gerne skiftende foldere, med 
forskellige emner. 
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Godkendelse af kandidater og deres CV v/alle  
 
Stillerlister og valgforbund v/Solveig og Preben  
 
 
8. Eventuelt  
 
Intet til punktet. 
 
-- 
 
Dagsorden v/ Solveig & Preben 
Referat v/ Anne 
-- 
 

KALENDER 

Møder i Alternativet Rødovres bestyrelse afholdes som udgangspunkt den 2. onsdag i hver måned på 
Rødovregård kl. 19.30. Møderne er åbne. 
 
Idéer, forslag og kommentarer til bestyrelsen er meget velkomne! 
 
På Facebook eller til forperson Solveig Bentsen, email til SolveigBentsen@live.dk, mobiltelefon 31 23 19 55. 
 
 
 
Lørdag den 7. oktober, Kolding Designskole, for alle Alternativets kandidater til Kommunalvalget, her 

sparkes valgkampagnen for alvor i gang. Programmet er: 

 
 
Onsdag den 11. oktober, bestyrelsesmøde i Alternativet Rødovre 
 
Torsdag den 26. oktober – Valgmøde om Idræt, arrangeret af FIR, fællesrep. af idrætsforeninger i Rødovre 

Lørdag den 28. oktober, fra middagstid: Opsætning af Alternativets valgplakater i Rødovre – giv gerne et 
nap med, jo flere vi er, jo bedre – og sjovere. 
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Onsdag den 8. november, bestyrelsesmøde i Alternativet Rødovre 
 
Onsdag den 8. november: Valg om Ældrepolitik, arrangeret af Seniorrådet 
 
Lørdag den 11. november, Alternativet planter grønt Håb-dag, Fælles Dag i Alternativet i DK 

Fredag den 17. november, kl. 15.00 – TV2 Lorry er i Rødovre for at optage valgdebat 
 
Fredag den 17. november: ”Tillidsdag”, Fælles Dag i Alternativet i DK. 

En dag med fokus på kontanthjælp uden modkrav, med events over hele landet med tillid som 

omdrejningspunkt.  

 
Tirsdag den 21. november:  Kommunal- og regionsvalg (KV’17), valg til byråd/kommunalbestyrelser og 
regionsråd i Danmark  
 
Tirsdag den 21. november:  ”Alternativet rydder op”, Fælles Dag i Alternativet i DK 

På valgdagen rydder vi op efter en intens valgkampagne. Over hele landet vil vores kandidater og 

kampagnefolk tage vores plakater ned. Det anses stadig som en uskik at føre valgkampagne på valgdagen, 

selv om mange gør det. Vi vil give folk mulighed for stille og roligt at overveje de informationer, de har fået 

under valgkampen uden at presse dem til det allersidste. 

 
Tirsdag den 21. november: ”Valgfest”, Fælles Dag i Alternativet i DK, alle er velkomne til at deltage og fejre 
valget med os. 
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