
Referat af bestyrelsesmøde d. 4/10-16

Til stede: Poul Møller, Jesper Arbo Frederiksen, Trine Fredsøe, Mira Bloch (tidligere Priya Merete 
Bloch), Hanne Stender Damkjær

1. 
referat godkendt og Hanne vælges til referent.

2.
Der er møde med borgmester Jørgen Gaarde d. 17/10 kl. 16 på rådhuset. Han har indbudt til mødet 
uden dagsorden, så vi er enige om at tage det som det kommer og stille de spørgsmål vi hver især 
finder relevante. Dog vil vi ikke fremkomme med forslag til konkret politik , da vi har brug for 
mere tid internt til at planlægge dette, inden vi går videre ud med det.
Vi spiser sammen efter mødet og holder så vores næste bestyrelsesmøde i mødelokale i kulturhuset.

Der er ikke mere nyt ang. kommunalvalg, men bestyrelsen vil arbejde målrettet frem mod at kunne 
udmønte partiets mærkesager lokalt.

3.
Der er oprettet CVR nr. samt nem-id og digital postkasse til foreningen. Vi har aftalt at gøre brug af 
Merkur bank, men har endnu ikke fået oprettet en konto. Til næste møde medbringer bestyrelsen 
kopier af sygesikringsbevis samt pas eller kørekort.

4.
Vi har fået taget billeder og disse sendes ud på email når de er blevet redigeret.

På sidste møde blev det aftalt at en skulle tage kontakt til de øvrige partier og høre hvor de står 
henne mht. valgforbund. Det er vi dog blevet enige om at udskyde lidt, da vi gerne først internt i 
lokalforeningen vil have mere styr på vores fælles værdier og ønsker til samt tilgang til de sager, vi  
vil tage op.
Vi vil dog gerne tage kontakt til de øvrige partier, for at markere at vi nu også er her og hilse på 
dem. Jesper vil gerne stå for denne kontakt.

5.
Når nyhedsbrevet er blevet skrevet, sender Jesper dette ud som en pressemeddelelse.

6.
Mira holdt et oplæg ang. hvordan vi får samlet vores forventninger ang. mødeform og dagsorden, så
vi finder en måde der fungerer til gavn for alle i bestyrelsen og så vi får afdækket og gjort brug af 
alles talenter og værdier. Dette skulle gerne kunne give grundlag for at lave en forretningsorden for 
bestyrelsen.

Hun kommer med 4 punkter:
1. lave dagsorden i fællesskab
2. brainstorm på værdier
3. hvilket udbytte ønsker vi
4. hvad vil vi, hvad skal vi

Vi kom godt i gang med punkt 1.
Jesper noterede ned og kommer senere med et samlet forslag.

Vi arbejder videre med de øvrige punkter når vi mødes igen.



Vi blev enige om, at alle til næste møde skal have tænkt over hvad vores vigtigste værdier er og 
hvad vi brænder for, i forhold til Alternativet Skanderborg.

7.
Intet.

8. 
Mira og Trine vil gerne planlægge 2 eller flere arrangementer for medlemmerne i Skanderborg. Vi 
tænker både at det skal være socialt samvær og debat, evt. med besøg af folketings-kandidaterne i 
Østjyllandskredsen.

9.
Intet.

10.
Vi vil gerne deltage i halvårsmødet og nogle vil også gerne deltage i bestyrelseskursus i Aarhus d. 
9/11.

11.
Næste møde d. 17/10.


