
 

 

 

Åbent bestyrelsesmøde Alternativet Gladsaxe, mandag d. 5. november 2018 kl 19 - 21.  

Hos Linda, Vadbro 16, 2860 Søborg 

 

Til stede: Sikandar, Linda, Sadi, Jens, Mariann, Claus, Viviana, Malene  

 

1. Evaluering af Højgård 

Dejligt at kunne tale politik. Fremmøde var ikke større end sidst trods annoncering i lokalavisen. 

Annoncen kan dog samtidig ses som gørende læserne opmærksomme på, at der er et aktivt lokalt 

Alternativet. Drøftelse af, hvordan vi kan annoncere anderledes, evt ringe rundt. Oplæggene 

udstrålede energi og engagement. 

 

2. Kandidaternes aktiviteter siden sidst 

Sadi: Planlægger aktiviteter ift EU-kampagne efter nytår. Tanker om EU-tema på næste Højgård. 

Sikandar: Er i fuld gang med kampagne, har samlet en gruppe af frivillige. Har skrevet indlæg i 

pressen, lavet flyers, været på gaden, aktiviteter; bl.a byttemarked, Højgårdoplæg, kampagneaften 

m Uffe oma 

 

3. Nyt fra KOS v. Claus 

Forsøger at samle omegnskommunerne til fælles kampagneaktiviteter og arrangementer. 

Debatarrangement lørdag d. 10. november i Albertslund vedr almennyttige boliger 

Fællesarrangement/valglaboratorie med medlemmer og kandidater d. 1. dec. i Glostrup 

Det overvejes at få en fælles KOS-kampagneleder 

 

4. Nyt fra Det grønne Råd  

Jens refererede fra møde d. 27.09., hvor emnerne bl.a var træpolitik og rostation. Det officielle 

referat kommer snart på kommunens hjemmeside. 

Der er møde igen her i november. Jens er glad for at have fået plads i det grønne råd, hvor Å nu får 

en stemme ift natur og miljø i kommunen. 

 



5. Havårsplan; jan - juni i Å Gladsaxe 

- forberedelse af EU-valg og Folketingsvalg 

Lokalforeningen står bag alle tre kandidater og deltager så vidt muligt i fællesaktiviteter, samt i 

planlægning og praktik hjælp, når kandidaterne har behov for det. Selv om vi er den forening i 

omegnen med nok flest aktive medlemmer, har vi samtidig som den eneste flere lokalt forankrede 

kandidaterer, og i det perspektiv er vi ikke mange ift at bakke op om kampagnerne. Det vil være en 

fordel, hvis hver kandidat har frivillige udover vores faste aktive gruppe. 

- hvordan aktiverer vi medlemmerne 

Vi planlægger i første omgang en rundringning. Malene undersøger, om kandidaterne må ringe 

direkte til medlemmerne eller om det kun er bestyrelsen (ift persondatalovgivning). 

- Højgård i foråret 

27. april eller 4. maj, hvis vi kan booke Højgård 

- temaer, aktivisme 

Green Friday; fælles event i Gladsaxe d. 23. november kl ca 15-20 (Sikandar og Kim, planlægning 

mandag d. 12. november) 

Gladsaxe i december: juleevent 8. december, byttemarked mellem jul og nytår 

Gerne lokale små aktioner med planter, skilte/plakater, hilse og møde folk på gaden. 

 

6. Mødekalender 

(se pkt 3 og 5 for KOS og Gladsaxe-aktiviteter) 

OBS: Å´s fem-års fest i Pumpehuset d. 17. november 

 

Næste åbne bestyrelsesmøde d. 3.december 

Å-nytårshygge hos Jens og Tine d. 3. januar 

 

7. evt 

Generel drøftelse af medier mm den seneste tid 

 

 

Tak for et godt møde! 

Linda, Jens og Malene 



 

 

 


