
 

Bestyrelsesmøde Alternativet Kalundborg 
Dato / tid: 20. marts kl. 19 - 21 hos Sven-Åge (Løve) 
 
Tilstede: Mie-Louise, Sven-Åge, Jens, Dannie, Peter, Rasmus (ref) 
Afbud: Erling 
 

# Tid Indhold Karakter Bilag Tovholder 

1 5 min Tjek-in runde -   

2 1 min Valg af referent og ordstyrer 
Ref: Rasmus, Ordstyrer: Dannie 

Beslut.   

3 10 min KORT status fra tovholdere: 
1. Udarbejdelse af 
Forretningsorden.(Rasmus, Mie-Louise) 
Ikke gået i gang. Ikke mødtes. 
 
2. KU-repræsentant (Rasmus / Dannie) 
Onsdag tager Rasmus, Dannie til Faxe 
 
3. KV17-ansvarlig (Peter) 
Der tages billeder den 6. april 
 
4. Aktivitets-ansv. (Mie-Louise) 
Krea-dag med Holbæk, Odsherred 
 
5. Hjemmeside-ansv. (Jens) 
Rasmus har ikke sendt info videre til Jens, 
derfor ikke noget nyt. 
 
6. Presse-ansv. (Peter) 
Peter vil sende ud ang. SamtaleSalon, men 
først når det er sikkert, hvem der kommer og 
hvad der skal foregå. 
Presse-liste skal udarbejdes. (Rasmus 
opretter) 
 
7. KV17-kandidat team (KV17-kandidater) 
Der er udarbejdet et udkast til mærkesager. 
Er sendt pr. mail. 
Kalundborg Havnefront, Medborgerskab, 
Miljø, Beskæftigelse. 
Der skal planlægges særskilt møde, hvor 
udkast behandles ift. fordele / ulemper. 
 
Møde planlagt til: 11. april kl. 14-17 
derefter Folkekøkken. 
 

Drøft.   

4 45 min Planlægning af SamtaleSalon den 6. april 
- Status på invitation af lokalforeninger 
Invitation er sendt til kommunalbestyrelse 
Vi har fået tilbagemeldinger fra Radikale og 

Beslut.  Mie-Louise 
Dannie 



 

Kristina. 
 
- Presse og PR-generelt 
Der skal presse på “Vi har hørt fra flere 
partier … ” 
 
Spiseseddel udarbejdes inkl. Anders Greis 
(De Uendelige Historier) 
 
Der oprettes Event på FB (grafik, beskrivelse, 
opfordring til deling) 
 
Hvad gør vi ift. Rasmus Nordqvist? Har RN og 
Torben planlagt noget? 
Bestyrelsen tog en runde med input om, 
hvordan vi gør med dagen.  
Konklusion: Er der ikke planlagt noget pr. 
22. marts (Rasmus tager fat i RN) aflyses 
dagen med RN. 
Det bemærkes iøvrigt, at der savnes 
inddragelse af den samlede bestyrelse i 
aftalen. 
 
- Kort oplæg på dagen 
Sven-Åge holder oplæg 
 
- Praktiske opgaver fordeles 
Mie-Louise sender en liste til Rasmus som 
lægger den på Dialog og sender link ud. 
 
Praktisk møde (de sidste ting): søn. 2. 
april kl. 15 på Cafe La Viva (Vænget) 

5 10 min Indgåelse af Valgforbund 
Hvad er fordelene? 
Vi kan få flere mandater. 
Vi indgår i et “teknisk valgforbund” uanset 
om vi vil det eller ej. 
 
Hvad er ulemperne? 
Vi bliver sat i bås som “rød blok”.  
Vi vil gerne beholde integritet. 
Vi ønsker ikke at indgå politiske underhånds 
aftaler. 
Vi skal vise en ny måde at drive politik. 
Det er en udemokratisk proces, hvor det 
bliver uigennemskueligt for vælgerne, hvad 
et valgforbund får ud på. 
 
Sven-Åge forestår presse om “Hvorfor indgår 
Alternativet Kalundborg ikke valgforbund”. 
 
Afstemning: 
For valgforbund: 0 
Imod valgforund: 5 
Blanke stemmer: 1 

Beslut.   

6 15 min Unge og lokalpolitik. “Bæredygtig Café” 
Hvornår, Hvor, Hvordan inviterer vi, mv. 
 
Punktet udskydes 

Drøft.   



 

7 10 min Social arrangement for bestyrelsen m.fl. 
Mie-Louise / Rasmus finder dato og rammer 
for et socialt arrangement. 

Drøft.   

8 5 min Folkemøde: Hvem planlægger og deltager? 
 
KV17-kandidater planlægger og beder om 
hjælp op til dagen. 

Beslut.  Mie-Louise 

9 10 min Eventuelt 
 
KV17-kandidater (inkl. Peter) afholder møde, 
hvor der laves en liste over kommende 
aktiviteter (dato, skitse for den enkelte 
aktivitet, inddragelse af Å-medlemmer) 
 
Peter (kasserer)  har oprettet cvr.nr. Det 
besluttes (jf. vedtægter) at forperson og 
kasserer tegner foreningen.  
 
Folkekøkken: Rasmus koordinerer antal 
deltagere og køber billetter (lægger ud). 

Drøft.   

10 5 min Tjek-ud runde -   

 
 


