
  

Referat fra bestyrelsesmøde i Alternativet Hvidovre 17. januar 2017 
Deltagere: Jens, Erling, Carsten, Thomas, Eva-Pernille, Hanna, Mogens 
 
1) Referat godkendt fra sidste møde 

 
2) Status for valgforbund. Der er afholdt møde med Enhedslisten, Radikale Venstre, SF og os 
selv. Der er enighed i bestyrelsen om at gå videre med et valgforbund med de 3 partier. Der er 
aftalt møde igen mellem partierne sidst i marts. 
 
3) KV 17 udvalg i Storkredsen: Der har været møde, hvor meget af tiden gik med at tale om 
nytårsmødet i Odense. Derudover er mange lokalafdelinger i opstartsfase. Lyngby er nået 
længere, og er begyndt at benytte sig af apgree. Der skal ses på Hvidovres mulighed for at 
komme på apgree. Til mødet deltog Erling Groth (pga. rolle som opstartshjælp i Brøndby og 
Hvidovre) og Carsten Eskildsen på vegne af Hvidovre. Da mødet er åbent, deltager fremover 1 
fra kommunikationsworkshopgruppen også. 
 
4) Regionsvalg: Storkredsen afholder møde primært om sundhed i Hillerød den kommende 
weekend. Hanna deltager fra os. 
 
5) Nyt fra KOS: Københavns omegns storkreds holder primært KV17 møder (for 
lokalafdelingerne) og sundhedsudvalg. Det anbefales vi læser referaterne, samt Thomas og/eller 
1 fra kommunikationsworkshopgruppen deltager fremover også i KV17 møderne. 
 
6) To kampagneuger: i uge 17 er det klimauge i DR. Eva-Pernille foreslår vi følger op og har talt 
med Christian Poll om at komme ud og lave et oplæg. For at gøre det lokalt kunne der tages 
udgangspunkt i oversvømmelserne og Borgmesterens ønske om en national handlingsplan. Det 
kunne blive en paneldebat med en repræsentant fra kloakvæsenet og evt. Poul Sverrild om det 
historiske aspekt. Carsten hjælper med arrangementet.  
Alternativet har på landsplan lanceret ugen om ”det gode liv” i ugen op til 5. juni. Der ønskes 
minimum et arrangement i hver kommune i den uge. Det blev foreslået at vi har emnet 
”sundhedsfremme”. Hanna er med på at være med til at arrangere, og Eva-Pernille prøver at få 
opstøttende projekt/foredrag igennem med Kulturrådet. 
 
7) Jens foreslår vi fastholder muligheden for dobbeltkandidatur – dvs både kan sidde i 
bestyrelsen og være kandidat til enten Folketing og/eller Kommunalbestyrelse. En runde om 
bordet viser, at vi er i hvert fald 4 i bestyrelsen, der gerne vil stille op til kommunalbestyrelsen. 
Opstillingsmødet afholdes samtidig med årsmødet den 21. marts. 
 
8) Info fra nytårsstævnerne: Eva-Pernille orienterede kort om nytårsmødet i Odense. Der lægges 
op til at der kommer indtil flere vedtægtsændringer til årsmødet, samt at Hovedbestyrelsen 
udvides og fremover også består af lokalvalgte medlemmer. Erling har deltaget i dag for 
Folketingskandidater, med råd om valgkamp, PR, osv. 
 
9) Der har været holdt en kommunikationsworkshop, hvor to deltog (Thomas og Eva-Pernille) og 
der blev talt kommende kampagneidéer. Bl.a. forslag om vi køber to stande til forårets og 
sensommerens markedsdage foran Rådhuset – og den ene bod gives til et lokalt bæredygtigt 
firma/gård eller lign. for at vise hvad der er af bæredygtige initiativer i lokalområdet. Dette blev 
vedtaget. 
 
10) Kasserer: Thomas og Carsten aftaler overdragelse, når papirer er kommet. Der er bestilt 
MobilePay og derfor også et mobilnr til at modtage betalinger via. Dette abonnement er hos 
GreenSpeak, oprettelse koster 79 kr og derefter efter forbrug. 



  

11) Facebook/hjemmeside: Navnet er ændret på Facebooksiden og den var sat til sletning af 
tidligere medlem. Sletning er ophævet, og der er sendt indtil flere rykkere til Facebook om at få 
lov til at ændre navnet tilbage igen. 
Ny hjemmeside i Alternativet: Vi er længe lovet en ny webside af Alternativet. Dette ser ud til at 
have startvanskeligheder og lidt lange udsigter. Derfor foreslår vi at vi selv køber side og opretter 
den mens vi venter på Alternativets sekretariat. Dette blev vedtaget. 
 
12) Eva-Pernille deltager i  Kulturrådets planlægningsweekend, og spørger om der er nogle 
forslag, der skal tages med. Dette var ikke tilfældet. 
 
13) Det blev besluttet at den eneste adresse, der bruges til korrespondance med medlemmer er 
hvidovre@alternativet.dk – Det er ikke i orden at udlevere bestyrelsens private mailadresser 
fremover. 
 
14) eventuelt: 
Deltagelse i Kommunalbestyrelsesmøder: For at følge med fremover i lokalpolitik  
indfører vi en turnusordning med mindst 1 deltager fra bestyrelsen i de kommende 
kommunalbestyrelsesmøder. Jens deltager ikke i den ordning. Erling er med 31/1, Carsten i 
februar, Thomas i marts og Eva-Pernille i april. Derudover kan kommunalbestyrelsesmøderne 
ses via kommunens hjemmeside også forskudt. 
Mogens fremlagde at Hvidovre Fjernvarme fremover stiger i pris, hvilket er problematisk fx for 
pensionister. Den 5/2 er det fjernvarmens dag og der er åbent hus på Arnold Nielsens Boulevard. 
Erling foreslog gennemgang af Hvidovre Avis som metode for at følge med og være synlig i den 
kommende valgkamp. Dette blev gjort og der blev fundet emner, der kunne gås videre med. 
 
Næste møde er den 21. februar kl. 19 i Værestedet, lokalet i stuen inderst, Vestre 
Kvartergade 5, 2650 Hvidovre  
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