
Referat af Bestyrelsesmøde onsdag d. 4. januar 2018. 

 

Mødet flyttet fra den 13. december 2017 

 

Til stede: Bestyrelsen: Solveig Bentsen – Preben Riel – Mikkel Minor Jensen – Nilofer Abbasi  

Ebbe Hansen (forlod mødet efter punkt 7  - Afbud: Janne Herrmann. Medlem: Anne Funch. 

 

1. Valg af mødeleder og referent: Solveig og  Preben. 

2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

3. Godkendelse af referat fra d. 8. november: Godkendt 

4. Økonomi og medlemslister: Status pr. 31. december 2017: Beholdning: kr. 1451. 

    Statussen er samtidig årsregnskab, som ligger klar til bestyrelsens godkendelse 

    på næste møde udarbejdet af Preben. 

    Solveig Bendtsen Forperson og Preben Riel kasserer blev af bestyrelsen godkendt som de 

    2 repræsentanter for Alternativet der har prokura til partiets konto i Arbejdernes Landsbank. 

    Medlemslister: Nilofer og Ebbe fremskaffer sidste nye og sender til Preben som tjekker listen. 

5. Nyt fra forpersonen: Liste F og Ø havde ingen poster til os efter konstitueringen. Vil gerne 

    invitere os til ”summemøde” om eventuelt samarbejde om politiske forslag. Solveig kontakter  

    Peter Mikkelsen for en aftale om møde. 

    Nilofer melder sig som kandidat til folketinget. Bestyrelsen bakker op om hendes kandidatur. 

6. Møder og arrangementer: Halvårsmøde i Å i Ringsted. Solveig og Preben Deltager. 

7. Evaluering af valgkampen: Følgende blev bl.a. nævnt og debatteret: 

    Egen hjemmeside næste gang der er valg. Bedre kommunikation mellem kandidater og 

    bestyrelsen. Åben valgbod. Flere kandidater. Hård valgkamp grundet få økonomiske midler. 

8. Fremtiden i Alternativet Rødovre: 

    Bestyrelsen: Janne og Preben stopper. Ebbe og Mikkel fortsætter. Solveig og Nilofer giver 

    besked på næste b-møde. 

    Forslaget om bestyrelsens opgaver nød ikke fremme i hele bestyrelsen. Derfor er situationen 

    om fremtiden uafklaret. Der arbejdes videre med problematikken på næste møde. 

 

9. Møder: Næste b-møde onsdag d. 7. februar kl. 19.00 

                 Årsmøde/Generalforsamling blev fastsat til onsdag d. 14. mats kl. 19.00. 

                 Preben booker lokaler (Er OK) så møderne ligger fast. 

 

10. Eventuelt: Intet   

 

 

 

Referat v. Preben 


