
Alternativet, lokalforening Gladsaxe 

Referat bestyrelsesmøde 23.08.16 kl. 19-21.30 
Mødelokale 2, Gladsaxe Hovedbibliotek 

Til stede: Jens, Peter, Annette, Linda, Tine, Mogens, Sasse, Josefine, Claus, Linnea / Afbud: Jakob 

 
1. Runden – med alle fremmødte (udenfor referat undtaget informationer) 

Peter er kontaktperson til KV17 

De konservative vil gøre Buddinge batteri offentligt – måske en idé at samarbejde om? 

Viviana kommer med diverse ting til Gladsaxedagen (bla. roll-ups ) 

Tine har budt ind som regional deltager vedr. sundhed i regionen men ikke hørt noget efterfølgende. 

Mogens laver læringsplatform i DNA-gruppe. Mogens ønsker ikke at stille op som kandidat til KV17. 

Josefine laver sustainable festival i Albertslund som støttes af Alternativet. Er med i gruppe i Kbh. på 4 

vedr. kommunalvalg. 

Claus – har købt, hvad der står på indkøbslisten. 

 

2. Gladsaxedagen – har vi styr på det hele? 

a) Et åbent spørgsmål, hvor vi hver især melder ind med det vi tager ansvar for. 

b) Økonomi. Udlæg og penge fra Storkredsen (Jakob?) 

2.a) 

Vi har styr på det. Vi kaster os ud i det. Claus og Mogens henter sofa og vandvarmer hos Annette kl. 

10.30 Harald Hegns Allé 11, 1. sal. Mogens laver en liste hvor vi skriver interesseredes mailadresser på 

vedr. POLA. 

2.b) 

Claus har haft udlæg. Vi spørger Viviana på lørdag om vi kan få nogle af vores penge fra omegnen 

udbetalt. 

 

3. Kalender for efterår / vinter: 

a) Vi skal finde tre datoer for bestyrelsesmøder efter Gladsaxedagen.  

b) Dato for vores første POLA. Emne kommer forhåbentligt ud af inspiration på Gladsaxedagen.  

c) Vi skal beslutte dato for en ”Mød Alternativet-aften” (velkomst-, informations- og hvervemøde) og 

nedsættelse af udvalg til at arrangere logistik og indhold. Jens er i udvalg pt. (kommunikation og velkomst).  

d) Dato for møde til interesserede byrådskandidater. Nedsættelse af udvalg til at arrangere mødet og evt. 

efterfølgende opstillingsmøde praktisk og indholdsmæssigt. 

e) Folketingskandidater – informationsmøde / opstillingsmøde? 

f) Skal vi lave en Event (græsrodsarbejde / bevægelsen Alternativet). Hvis ja, gerne dato og udvalg. 

 

3.a)  

Bestyrelsesmøde: 27.09. Mogens sender Doodle ud til kommende møder. 

3.b) 

Første POLA d. 04.10 kl. 19-21.30. Udvalg: Sasse, Josefine, Anette, Linda.  

3.c / d) 

Mød-Alternativet 13.09 kl. 19-21.30 + orientering til aspiranter til kandidater til KV17. Udvalg: Jens, 

Mogens og Josefine. Opstillingsmøde besluttes på næste bestyrelsesmøde. 

3.e) 

Intet nyt. Punkt til næste bestyrelsesmøde. 

3.f) 

Punkt til næste bestyrelsesmøde. 

 

 

4. Diskussion og inspiration til politiske emner vi kan bringe frem og/eller vil blive mødt med på Gladsaxedagen. 

Et stort og fyldigt punkt. Vi kan tage afsæt i politikkerne på hjemmesiden? 

a) Hvilke politiske områder har særlig relevans i forhold til det lokale arbejde? 



b) Hvem ønsker eller kan tage initiativet i forhold til specifikke politikker? 

 

Dette punkt blev et åbent punkt, hvorfor a og b) ikke blev gennemgået som foreslået, men vi kom rigtig 

godt rundt og fik meget ud af det. 

 

POLA: Hvad er det? Politisk laboratorium, hvor politikken udvikles – flere ved mere. Alle er velkomne 

(også ikke-medlemmer) Udvalg kommer med oplæg. Inputs fra deltagere. Opsamling af POLA bliver til 

politikken. Rammesætte så det passer til kommunalpolitik. Eventuelt oplægsholdere / fageksperter med. 

POLAudvalg fortolker og beslutter efter POLA. 

 

Vi vedtog: Vores lokale procedure i udvikling af politik: 

• POLAudvalg fremsætter forslag til bestyrelse. 

• Bestyrelse godkender eller retter til. 

• Når flere politikker er beskrevet fremsættes lokalt partiprogram på generalforsamling.  

 

Ved samtale kontakt med borgere på Gladsaxedagen: Vær nysgerrig og åben. Spørg ind i stedet for at 

forsvare. Brug den Alternative bundlinjetanke. 

 

Vi tog en runde rundt om bordet for at høre hvilke områder vi hver især brænder for eller har interesse i: 

• Sasse: Kulturpolitik – skolepolitik, børn og musik (det klassiske), ”hvordan når vi dem der ikke er 

”med”. 

• Linnea: Unge og flygtninge. 

• Peter: Socialpolitik, børn og unge, beskæftigelse, ældreområdet. 

• Jens: Uddannelse (profession), retspolitik (fra fængselsvæsenets perspektiv), økologi / natur, EU. 

• Annette: Natur/miljø, grøn omstilling, erhvervspolitik, iværksætteri,  skolepolitik. 

• Linda: Socialpolitik (de ”svage”), arbejdsmarkedspolitik, sundhedspolitik, alternativ behandling. 

• Tine: Sundhedspolitik, offentlig sektor, miljø, trafikpolitik. 

• Mogens: Daginstitutioner / skole, kommuneplan / lokalplan, grønne områder, miljøpolitik. 

• Josefine: En joker til Gladsaxedagen. Kulturpolitik, børn / unge. 

• Claus: Kulturpolitik, økologi / miljø, byudvikling / kommuneplan. 

 

5. Eventuelle punkter udsprunget af denne dagsorden eller runden. 

 

ingen 

 

6. Punkter til kommende dagsorden. 

 

Forventninger til aspiranter i aspirantperiode. 

Kandidatensemble. 

Nedsættelse af udvalg til at arrangere opstillingsmøde vedr. KV17 praktisk og indholdsmæssigt.  

Folketingskandidater – informationsmøde / opstillingsmøde? 

Skal vi lave en Event (græsrodsarbejde / bevægelsen Alternativet). Hvis ja, gerne dato og udvalg. 

 

7. Afsluttende runde 

 

Vi var alle tilfredse. Vores gruppe har nu en samlet energi og vi er ved at udvikle et stærkt hold. 

 

8. Underskrive referater og vedtægter  

 

Udsat 

 


