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Referat af  

Bestyrelsesmøde onsdag den 27. marts 2019 på Rødovregård 

 

Tilstede: Hele den nye bestyrelse – Nilofer (forperson),  Poul  (kasserer), Ebbe, Carin (suppleant), Anne 

(næstforperson, og referent) 

 

Mødet var det første bestyrelsesmøde efter den ordinære årlige generalforsamling/ Årsmøde lørdag den 

23. marts 2019. Og hvor den hidtidige bestyrelse blev genvalgt. 

 

• Velkommen til Carin, ny i bestyrelsen som suppleant.  Vi præsenterede os alle.  Vores respektive bopæl i 

Rødovre dækker ganske godt Rødovre geografisk. Og vi er også godt blandet i forhold til oprindelse – 

Afghanistan, Saudi Arabien (udenlands-dansker), Fyn, Sverige og en næsten indfødt senior Rødovreaner. 

• De første idéer til det kommende år: Inspireret af Bybi, aktivitet med at dele poser med frø til bi-venlige 

blomster ud fx ved Damhusengen (Carin). + Å-Rødovre med på næste års årlige affaldsindsamlingsdag (i år 

er det på søndag). 

Alle er enige om at Å-Rødovre fremover skal arbejde på at være mere synlige. Det var også budskabet fra 

Årsmøde-deltagere. 

• Fællesfoto outdoor-session aftalt til fredag 29. marts kl. 16.45 i Slotsparken. Nilofer tager kamera med, 

Anne medbringer stativ. 

• Opfølgning på Årsmøde 

Udkast til referat af Årsmødet, inklusiv den nye bestyrelses konstituering, blev godkendt. Anne uploader 

referatet til DIALOG, sammen med Bestyrelsens beretning og de nye vedtægter. 

Lokalforeningens nye vedtægter beskriver to personer til at tegne lokalforeningen økonomisk (hidtil en 

person). Nilofer giver banken besked om dette og afleverer samtidig lokalforeningens nye vedtægter, 

underskrevet Årsmødereferat, underskrevet Regnskab 2018, godkendt af ekstern revisor samt udfyldt 

blanket om ”Forretningsomfang” på bankens opfordring. + Besked om ny kasserer – Poul. 

På ”Alle Os”-siden under Alternativet.dk opdaterer Nilofer bestyrelsens sammensætning. 

Hjemmeside – Nilofer opdaterer bestyrelsen, mødebilag Årsmøde samles under et 
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Afrapportering af Årsmøde – Anne laver oplæg, - til nyhedsbrev til medlemmer, til indlæg i lokalavisen, til 

hjemmeside. 

Musik-arrangement søndag den 31. marts med oplæg fra Å-folketingskandidat – Nilofer har kontakten. 

• Alternativets årlige Landsmøde lørdag den 27. april 2019 i Odense, DOK 5000 

Carin og Ebbe vil gerne deltage, Nilofer måske, Poul og Anne er forhindret. 

Mere om Landsmødet er her: 

https://alternativet.dk/aktuelt/landsmode 

 

• Mobile Pay – funktion – mulighed for at donere økonomisk til lokalforeningen 

Nilofer har oprettet hos Mobile Pay, vi har alle leveret personlige datadokumentation – Anne tilknytter 

visningen sit mobilnummer ved at hente app’en ’My Shop’. 

 

• Næste møde i bestyrelsen blev fastlagt til tirsdag den 16. april 2019 kl. 19 på Rødovregård. 

 

-- 

 

/ Referat v. Anne 
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