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Alternativet Amager (postnummer 2300) 
 
Konstituerende bestyrelsesmøde, onsdag d. 12. oktober 2016 
Se kontaktinfo til alle bestyrelsesmedlemmer i det selvstændige dokument “Kontaktliste”.  
 
Til stede: Hanne, Kristian, Daniel, Lia Sofia, Maria, Mette 
Afbud: Bjarke, Maja 
Referent: Maria 
 
 

1. Præsentation 
 
Bestyrelsen består af syv medlemmer og en suppleant. De otte mennesker i gruppen er: 
 

- Daniel Rasmussen, 31 år og butikschef i interiørbutik. Har været aktiv i Alternativet, bl.a. 
med udvikling af AltKom (webplatform).  

- Lia Sofia Heldblad, 24 år og studerer offentlig administration. Lia har været praktikant i 
Landssekretariatet og er nu ansat som sekretariatsmedarbejder i Storkreds København. 

- Hanne Hilmer, 63 år og psykiater. Pt. ansat indenfor fængselsvæsenet. 
- Maria Rasmussen, 37 år og cand. mag. Erfaring med integrationsarbejde og frivillighed. Har 

været aktiv i Alternativet siden foråret 2015.  
- Kristian Petersen, 37 år. Iværksætter-erfaring i egen økologisk butik/café, arbejder nu på 

hotel. 
- Mette Bugge, 47 år og underviser indenfor bevægelse og dans. 
- Bjarke Charlie Serritslev, 29 år, studerende (journalistik/byplanlægning). Har været aktiv i 

Alternativet siden opstarten og er nu studentermedhjælper på landssekretariatets 
kommunikationsafdeling. 

- Maja Krog,  34 år. Selvstændig kaospilot, grafisk designer og yogainstruktør. Har været 
tovholder for indsamlingen af vælgererklæringer og for det Nationale Team for Politiske 
Laboratorier i Alternativet. 

 
Bestyrelsen bakker naturligvis op om Alternativets værdier og ønsker at arbejde mod et bæredygtigt 
samfund, der viser ansvarlighed og respekt. 
 
Flere af bestyrelsens medlemmer stiller op som byrådsaspiranter i Københavns Kommune. Maja, 
Mette og Bjarke stiller op i oktober 2016, mens Kristian påtænker at stille op i februar 2017. 
 

2. Formalia og konstitution 
 
Næste generalforsamling i Alternativet Amager falder i februar 2017. Her vil halvdelen af bestyrelsen 
være på valg, mens de resterende sidder til februar 2018. 
 
Konstitution af nuværende bestyrelse:  
Forperson: Hanne Hilmer 
Næstforperson: Kristian Petersen 
Kassér: Daniel Rasmussen 
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Kasséren opretter bydelsforeningens konto samt undersøger muligheder for telefonnummer og 
Mobilepay. 
 

3. Kommunikation 
 
Der oprettes en mailadresse til bydelsforeningen under alternativet.dk. Daniel sørger for at denne 
oprettes og har fremadrettet ansvar for at tjekke mailen. 
 
Mette opretter en lukket Facebook-gruppe til bestyrelsen med henblik på intern koordination. 
 
Bestyrelsen har fælles ansvar for, at arrangementer og anden information deles på relevante platforme 
- tovholdere for et givent arrangement/emne  har det primære ansvar. Arrangementer skal ALTID 
annonceres på “Alternativet Amager” på Facebook samt i kalenderen på alternativet.dk. Hvis relevant 
kan arrangementer og deles i Facebook-gruppen for alle aktive i Storkreds København - den hedder 
“Alternativet - lokalgruppe københavn” (dette navn dækker over alle lokalforeninger og 
bydelsforeninger i Storkredsen).. 
 
Storkredsen udsender et månedligt nyhedsbrev - “Den lille skarpe”. Vi ønsker at Amager-afdelingen 
(og gerne alle andre bydelsforeninger) får et lille afsnit i dette nyhedsbrev - med “sidste nyt” samt 
links til referater og vores FB-gruppe. Maria tager kontakt til Storkredsens bestyrelse omkring dette. 
 
Referat af dette (første) bestyrelsesmøde sendes ud til alle medlemmer på Amager (cirka 500 stk.) via 
AlleOs. Maria har ansvar for dette. 
 

4. Videre arbejde 
 
Pt. er det vedtaget, at Mette og Kristian arrangerer et folkekøkken/fællesspisning indenfor den næste 
måned. Åbent for alle, ikke mindst Amagers alternativister! (Hold dig opdateret på Facebook). 
 
Der er mange andre muligheder for konkrete arrangementer, dannelse af arbejdsgrupper mm. - jf. 
idékataloget fra Amagers generalforsamling d. 27/9. På vores næste møde bliver det vigtigste indhold, 
hvordan vi som bestyrelse kan bakke op om dette konkrete arbejde - og hvad vi evt. kan igangsætte. 
Lokal tovholder for KV17 blev nævnt samt evt. arbejdsgruppe om bydelsudvikling. 
 

5. De næste møder 
 
Torsdag d. 27/10 kl. 19-21.30 ved Hanne. 
Muligvis også torsdag d. 17/11 fra kl. 19. 
 
Inden mødet d. 27/10 bedes alle i bestyrelsen sætte sig ind i alternativets kommunikations-platforme - 
dvs. hjemmeside, AlleOs og Wiki. Særlig vigtig er AlleOs og herunder en håndbog, som skulle kunne 
give svar på de fleste spørgsmål omkring Alternativet.  
 


