
07.12.17 Ekstraordinært Årsmøde 
 
Program 

1) Velkommen 
2) Abdi fortæller om byrådsarbejdet 
3) Maria fortæller om støttegruppen 
4) Valg af referent og dirigent 
5) Præsentation af kandidater til TG 
6) Valg 
7) Evt. 

 
Referat 
 
Velkommen 

- Præsentationsrunde 
 
Abdi fortæller om byrådsarbejdet 

- Plante Alternativets politik i Odense 
- Vi har opnået forskellige udvalgsposter. Børn og Ungeudvalg (Abdi), Bæredygtighedsråd 

(Peer), Tarup-Davinde, Rosenvang Dagcenter, Fred 
- Der er bestemt udfordringer indenfor børn/unge området. F.eks. ift. forebyggelse af bander, 

stoppe fødekæden - ikke brandslukning, exit-program. 
- En del skattekroner går til Gyldne håndtryk. Det skal vi gøre bedre. 

 
Maria fortæller om støttegruppen 

- Gruppen bakker op om byådsarbejdet 
-  
- Morten, Peer, Jacob, Andreas 

Valg af referent og dirigent 
- Maria er valgt til referent og dirigent. 

Præsentation af kandidater til TG 
- Janne Høgshøj. Grafiker mm. Underviser i bæredygtighed, innovation, kommunikation, SoMe 

mv. Selvstændig erhvervsdrivende, samt freelance. Politisk arbejde gennem livet. Samarbejde 
med andre foreninger. 

- Thorbjørn. Har boet i Odense 6 måneder, tidl. aktiv i Kbh., skrev speciale om Alternativets 
politikudvikling. 

- Jacob Holm. Lærer siden 2010. Stor politisk interesse på alle områder - stor sympati for 
Alternativets værdier og metode.  

- Stiller op som suppleant. 
- Linnea. Medlem af ÅUO bestyrelse. Sabbatår. Interesse for bæredygtighed på flere planer.  

Valg 
- Janne, Jacob og Thorbjørn er valgt til bestyrelsen 
- Linnea er valgt som suppleant. 
- Linnea Andersen 
- Thorbjørn Østerby Chakravarty  

Evt. 
- Ida, medlem af storkredsbestyrelsen. Der mangler kommunikation på tværs af 

lokalforeningerne. Hvordan kan man gøre det? PoLa’er der dækker hele storkredsen. 
Arbejdsgruppe med medlemmer fra hele Fyn? 

- Lørdag d. 9/12 er der Landsmøde i ÅUO. Alle er velkomne. Gratis, middag koster 50,- 



- Rasmus og Linnea fortæller om ÅUO. ÅU er stiftet i december 2016. Storkreds Fyn stiftet i 
januar 17, Odense i september 17. I Odense bestræbes ét arrangement om måneden. 

- Hjemmeside - www.alternativetsunge.dk 
- Facebook: Alternativets Unge Odense - ÅUO. 


