
ov

 

roedovre@alternativet.dk    |    Facebook    |    www.roedovre.alternativet.dk 
 

 1 
 

Alternativet Rødovre         

 
 

Den 16. juni 2018 

Referat 
 
Bestyrelsesmøde den 8. maj 2018 i Alternativet Rødovre 
 
Kl. 19 – 21.30 på Rødovregård 
 
 
Referat er indsat i mødets udsendte dagsorden med tekst i kursiv.  
 
Kalender er bagerst. 
  
 
Deltagere: Nilofer (forperson), Anne (næstforperson, og referent), Ebbe (kasserer), Poul (suppleant) 
 
 

Dagsorden 
 
 
1. Valg af mødeleder og referent 
 
Nilofer som mødeleder, Anne som referent 
 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
 
Godkendt 
 
 
3. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
Udkast til referat var udsendt samme dag, derfor godkendelse i løbet af nogle dage. 
Godkendt på et efterfølgende møde hos Poul den 16. maj 
 
 
4. Økonomi og medlemslister/status 
 
Et flertal har ved et møde i Københavns Omegns Storkreds (KOS) afvist Landssekretariatets (LS) 
fordelingsnøgle ift fordeling af midler til lokalforeningerne i KOS. Det betyder at KOS-lokalforeninger, 
inklusiv Å-Rødovre, endnu ikke har modtaget det årlige økonomiske bidrag fra LS – og saldoen på Å-
Rødovres konto er i minus. KOS-penge indløber først når fordelingsnøgle er afklaret. 
 
Nilofer har afleveret anmodning om udbetaling af den årlige, offentlige lokale partistøtte på rådhuset, intet 
svar p.t. I 2018 udgør partistøtten 7,25 kr pr. stemme ved Kommunalvalget. 
 
Nilofer har ansøgt om NemId, nøglekort er modtaget – alle bestyrelsesmedlemmer har adgang. 
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Vi vil oprette Netbank, med adgang for hele bestyrelsen. Men kan se at på kontooversigt at det allerede er 
oprettet og betalt herfor for i januar. 
 
(det viser sig imidlertid senere at der siden er blevet lukket for den igen). Banken kræver (igen) underskrifter 
fra hele bestyrelsen, Ebbe overtager sagen og brevet fra banken, vi mødes i banken med personlig ID m.m.. 
 
Ebbe undersøger hvordan vi får etableret en Mobile Pay-funktion. Ebbe undersøger valg af 
regnskabsprogram – i Å-Albertslund bruger de ’Dinero’ med tilfredshed. 
 
Antallet af medlemmer i Alternativet, med bopæl i Rødovre, er heldigvis igen stigende. De sidste par 
måneder er kommet 10 nye medlemmer til, nu i alt 58 medlemmer i Rødovre, cirka som ved Å-Rødovres 
etablering i marts 2016. 
 
5. Nyt fra forpersonen – landsmødet, KOS og LS. 
 
Nilofer fortalte om Landsmødet den 5.-6. maj i Odense – Nilofer, Ebbe og Anne deltog på Landsmødet. Og 
om møde i KOS om den økonomiske fordelingsnøgle ift midler til lokalforeningerne. 
 
Et forslag fra Anne om at kontakte hhv. Landssekretariatet og KOS mhp på et sparringsmøde er i gang, 
Nilofer har kontakt til begge, KOS ser vores spørgsmål som gode og vil planlægge en workshop på KOS’ 
Årsmøde den 27. maj. 
 
Sparringsmødet har til formål at søge råd og vejledning for den nye og lille Å-Rødovre bestyrelse, som efter 
Årsmødet i marts er en ”minimums-bestyrelse”, dvs. med kun tre medlemmer, hvilket er mindstekravet til 
antallet i en Å-lokalforeningsbestyrelse. Hvordan kan bestyrelsen og dens arbejde agere i Å-Rødovre, og 
med hvilket mandat – hvad er erfaringerne fra andre små Å-bestyrelser. 
 
Kommunalbestyrelsen har udsendt et udkast til en støjhandlingsplan – Anne har foreslået at vi laver noget 
som led i den offentlige høringsperiode. OK til at Nilofer og Anne forbereder evt. støjplan-aktivitet. Anne 
laver udkast til email mhp møde. 
 
 
6. Forretningsorden – ønsket ændringer? 
 
Med henblik på at styrke lokalforeningens organisation og gøre de løbende aktiviteter mere selvkørende 
blev besluttet at udarbejde en liste over konkrete opgaver og roller i bestyrelsen. Poul er tovholder – vi 
mødes om dette hos Poul den 16. maj kl. 18.30. Anne rundsender forslag til opgaver på listen inden mødet. 
 
Desuden blev besluttet som eksperiment at holde færre formelle bestyrelsesmøder (B-møder), begrundet i 
et ønske om at bruge mindre tid og fokus på administration og organisation, og mere på aktiviteter. 
Bestyrelsen mødes fortsat 1 gang månedligt (+ ad hoc møder), fremover vil hver 3. møde – dvs. en gang i 
kvartalet, være et bestyrelsesmøde med referat. De to andre månedlige møder i kvartalet vil være et 
’aktivitets-møde’ (A-møde). 
 
(NB: vi skal lige tjekke vedtægterne om der er knaster i dette, fx krav om antal b-møder…) 
 
Alle bestyrelsens månedlige møder er fortsat åbne for interesserede. 
 
Forretningsordenen revideres herefter. 
 
 
7. Opfølgning fra sidst – to do listen 
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Flere ting til listen – Ebbe taler med Noah/LS om hvorfor link ikke virker til hjemmesiden og hvorfor det er 
umuligt at komme ind på siden via Firefox som browser. Og opdaterer forsiden. Vi laver hver især en kort 
præsentationstekst (8 – 10 linjer), til brug for nyhedsbrev, hjemmeside, Facebookside – Anne indsamler. 
 
Ønske om mere løbende kommunikation imellem møderne, også for at aflaste møder og mindske 
mødeindhold, der kan håndteres på anden vis. Ebbe undersøger om der findes en egnet digital platform til 
dette. 
 
Vi skal have et møde snart om hjemmesiden, hvor Ebbe giver en bruger-intro, så vi alle løbende kan 
vedligeholde siden (Nilofer, Ebbe og Anne). 
 
Nilofer aftaler sparringsmøde med Landssekretariatet – Nilofer og Anne deltager på mødet. 
 
 
8. Internt og eksternt kommunikation –nyhedsbrev og Rødovre Lokale Nyt 
 
Nilofer laver en oversigt til indhold og rundsender – vi byder alle ind. 
 
  
9. Hvordan har vi det? 
- 
 
10. Aktiviteter for 2018 
- 
 
11. Opgaver for maj måned 
- 
  
12. Eventuelt  
- 
 
 
Referat v. Anne 
 

-- 

 
Kalender 2018: 
 

Onsdag den 20. juni kl. 19.00: ’Aktivitetsmøde’ i Å-Rødovres bestyrelse, Rødovregård  

Lørdag den 8. september: Rødovredagen, arrangeret af Rødovre Kommune 
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