
27. juni. Telefonfabrikken, Telefonvej.  
Mødelokale (vi mødes ved hovedindgangen) 

Afbud: Sasse. Peter syg. 

Til stede: Jakob, Linda, Annette, Josefine Lykkegård, Tine Vilsbøll, Jens Holm Madsen. 

Kom ikke: Linnea og Claus. (udvalg havde indtryk af, at de ville komme). 

• Formøde for bestyrelse og udvalg kl. 18.30.  

o Underskrift af referater (blev glemt. På dagsorden næste gang). 

o Runden (udenfor referat) 

• Åbent møde fra kl. 19.00 

• Åbent møde slutter 21.00 

• Diverse aftaler, småmøder og ”hangouts” til 21.30 

  

Dagsorden: 

Vi starter med en kort præsentation fra de fremmødte.  

Under præsentation fortalte Jens Holm Madsen at han ønsker at stille op til byrådet – tak for det! 
Peter Brooker har forud for mødet skrevet til Mogens, at han ligeledes ønsker at stille op til byrådet. 

 

1. Gladsaxedagen 27.08 

a. Referat fra udvalgsmøder 

b. Programskitse. 

c. Frivillige og mødeplan. 

d. Opfordring til kandidatur? 

• Dato for møde for interesserede kandidater 

1. a og b: Vi godkendte referat og alle idéer som udvalget er kommet med (ref. vedhæftet i mail med dette 
referat) med undtagelse af: 

• ikke græs på taget af pavillon, da Josefine har hørt fra andre, at det ikke kan lade sig gøre. 
• vi kan ikke låne den grønne sofa hos Alternativet. Annette har én vi kan bruge. Claus henter med trailer. 

 
Vedr. T-shirts med værdiord, badges el. andet så skal skal man købe selv. 

• Linda kontakter Viviana vedr. foldere med værdiord, debatdogmer og manifest 
• Josephine skaffer visikort og share, dare, carekort. 
• Mogens medbringer store skilte. 
• Annette medbringer en varmtvandsvarmer og har en grøn sofa, der skal hentes (Claus Tversted?) 
• Hvert bestyrelsesmedlem og udvalgsmedlem kommer med et indrammet billede af sig selv + 

præsentation til at udsmykke samtalesalonen. 
• Hvem var det, som kunne skaffe store Å? (ej noteret af referent) 

 
1. c: Hvem kan? 
Linda hele dagen, Jens hele dagen, Annette hele dagen, Jakob fra kl. 12, Tine hele dagen, Mogens hele dagen, 
Sasse en halv dag, Linnea hele dagen?, Claus noget af dagen. 
Mogens har fra tidligere tilsagn fra Annie Eggers og Jens Mindegaard, der kan hele dagen. 
 
Mogens undersøger tidsrum, strøm, størrelse. 
 
1.d opfordring til kandidatur: Ja, da vi gerne vil have en håndfuld kandidater. Dato for møde til interesserede skal 
besluttes på næste møde. 
 
Det løse: 



• Generelt så vil det være rigtig godt at have en stribe datoer klar, så folk på Gladsaxedagen kan overveje 
eller melde deres ankomst.  

• Pejling til emner til POLA kommer fra Gladsaxedagen. Via samtalesalon og sedler på Å-et. 
• Dato for POLA´er og emner til næste møde. Pejling til emner til POLA kommer fra Gladsaxedagen. Via 

samtalesalon og sedler på Å-et. 
• Vi skal beslutte dato for en ”Mød Alternativet-aften” (velkomstmøde) på bestyrelsesmøde. 
• Vi skal finde to datoer for bestyrelsesmøder efter Gladsaxedagen. 

 
Skal Alternativet være i valgforbund? Punkt til kommende bestyrelsesmøde 

 

 

2. Referat fra mødet i Hvidovre d. 11.06 v/ Linda og Annette. 

Annette og Linda gav kort referat. 
Appgree for business – en interessant app til kommunikation, der pt. er ved at blive videreudviklet, så den kan  
Der er dannet et POLA netværk. Sasse får info fra Annette og Linda 

 

3. Input fra forperson/ Mogens: 

a. Arbejdsweekend i Alternativet omkring "læringsplatform" - TOT training of trainers. 

b. Vigtige omdrejningspunkter i vores videre arbejde og inspiration fra andre lokalafdelinger. 

3.a: Mogens gav referat af udvikling af Alternativets læringsplatform, Mogens sidder i udvalget DNA og arbejder 
med at udvikle konkrete læringsprogrammer, der skal sættes i søen i løbet af efteråret. 
3.b: Mogens er med i et netværk på Facebook med andre forpersoner i lokalbestyrelser. Her er der meget 
inspiration at hente til vores videre arbejde. Mogens vil skitsere på næste bestyrelsesmøde.  

 

4. Økonomi v/ Jakob 

Jakob og Mogens får oprettet konto i Merkur bank 
Vi har et budget på kr. 1.000,00 til Gladsaxedagen 

 

5. Èt-årig handlingsplan for bestyrelsen i lokalforeningen, opfølgning og udbygning. 

a. Inspiration fra andre lokalafdelinger 

På næste bestyrelsesmøde laver vi en plan frem til jul. 
 

6. Kommunikations- og velkomstgrupper.  

a. Koncept "Mød Alternativet" (Mogens) 

b. Nedsættelse af udvalg 

6.a: Mogens og Josefine gav kort intro til ”Mød Alternativet”, som det har været praktiseret i Kbh. i 1½ år. 
6.b: Jens Holm Madsen vil gerne være i velkomst- og kommunikationsudvalg. Første opgave er at kontakte 
lokalpressen. Artikel i Gladsaxebladet d. 23.08. Vi fotograferer bestyrelse og udvalg d. 03.08. Jens kommer med 
tekst.  

 

7. Skal vi bruge telefon- eller videokonferencer som supplement til fysiske møder? 

Ikke på nuværende tidspunkt som noget fast. Vi kan overveje det senere. 
 

8. Forslag og inspiration til oplægsholdere ude fra (”erfarne” bestyrelsesmedlemmer i Alternativet, folk fra 

sekretariatet, ”know-how” folk etc) 

a. Inspiration Å-workshop (Mogens), som et lokalt tilbud? 

Udskydes som punkt. Vi kan bruge det som løftestang i vinter/forår. 



 

9. Eventuelt 

• Josephine: Hvor mange byrådskandidater skal vi stille med? Vi er enige om en ”håndfuld”. Vi snakkede 
om Kbh`s ensembletanke, som måske kan bruges hos os. 

• Jens: Undersøgelse af idéen om valgforbund i Alternativet. MJ skriver til Peter. 
 

10. Jakob, Peter og Mogens samler og underskriver dokumenter til Merkur Bank – punktet udsat til næste møde.  

 

Som ordstyrer og referant: 

Mogens 

 

Punkter til næste møde d. 03.08: 

• Skal vi stille med en folketingskandidat? Peter og Mogens ønsker dette punkt Vigtigt grundet tidsfrist til 

hovedbestyrelse. 

• Skal Alternativet være i valgforbund? Punkt til kommende bestyrelsesmøde. 

• Gennemgang og justering af opgaver, intentioner og program til Gladsaxedagen i forhold til udviklingen 

siden møde d. 08.06 og faktiske forhold, der er kommet os til kendskab efterfølgende. 

• Dato for POLA´er og emner til næste møde.  

• Vi skal beslutte dato for en ”Mød Alternativet-aften” (velkomst- og hvervemøde) og nedsættelse af udvalg til 

at arrangere logistik og indhold. Jens er i udvalg pt. 

• Vi skal finde to datoer for bestyrelsesmøder efter Gladsaxedagen. 

• Dato for møde til interesserede kandidater og nedsættelse af udvalg til at arrangere logistik og indhold.  

• Hvervning af udvalgsmedlemmer på Gladsaxedagen?  

• Mogens vil fremlægge inspirationsmateriale fra forpersons-netværk på næste bestyrelsesmøde. 

• Fotografering af bestyrelse og udvalg 

• Tekst til lokalavisen ved Jens 

• Samle og underskrive dokumenter til Merkur Bank 

• Underskrift af referater 

 

 

 

Punkter vi skal huske fremover: 

• Forslag og inspiration til oplægsholdere ude fra (”erfarne” bestyrelsesmedlemmer i Alternativet, folk fra 

sekretariatet, ”know-how” folk etc) 

• Inspiration Å-workshop (Mogens), som et lokalt tilbud? 

 

 


