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Alternativet Rødovre         

 
 

Den 4. oktober 2017 

 
 
Dagsorden for bestyrelsesmøde  
onsdag d. 11. oktober 2017 kl. 19.30 på Rødovregård 
  
Kalender er indsat bagerst. 
 
 
1. Valg af mødeleder og referent  
 
2. Godkendelse af dagsorden 
 
3. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde den 13. september 2017 
 
4. Økonomi: Status på drift og valgbidrag v/Preben – Medlemslister v/ Nilofer  
  
5. Sidste Nyt fra Forperson: p.t. intet  
  
6. Møder og arrangementer: p.t. intet.  
  
Pause  
  
7. Valgkampagne (afbud: Jacob) 
 
Hjemmeside – status v/Ebbe 
Presse – status på valgvideo til TV-Lorry v/Nilofer 
Læserbreve til Rødovre Lokal Nyt 
Plakatophængning af ” Der er også Alternativet” v/Preben 
Flyers v/Preben  
Valgkampagne om borgerdrevne forslag v/Solveig og Preben 
Valgmøder: FIR (Idræt) SeniorRådet (ældrepolitik), Solveig har meldt sig 
Valgtilforordnet: Vi har fået stillet en tilforordnet til rådighed af Enhedslisten v/Solveig  
  
8. Eventuelt 
 
Dagsorden v/ Preben 
 
-- 
 

KALENDER 

Møder i Alternativet Rødovres bestyrelse afholdes som udgangspunkt den 2. onsdag i hver måned på 
Rødovregård kl. 19.30. Møderne er åbne for alle. 
 
Idéer, forslag og kommentarer til bestyrelsen er meget velkomne! 
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Alternativet Rødovre         

 
På Facebook eller til forperson Solveig Bentsen, email til SolveigBentsen@live.dk, mobiltelefon 31 23 19 55. 
 
 
Lørdag den 7. oktober, Kolding Designskole, for alle Alternativets kandidater til Kommunalvalget, her 

sparkes valgkampagnen for alvor i gang. Programmet er: 

 
 
 
Onsdag den 11. oktober, bestyrelsesmøde i Alternativet Rødovre 
 
Lørdag den 28. oktober, fra middagstid: Opsætning af Alternativets valgplakater i Rødovre – giv gerne et 
nap med, jo flere vi er, jo bedre – og sjovere. 
 
Onsdag den 8. november, bestyrelsesmøde i Alternativet Rødovre 
 
Lørdag den 11. november, Alternativet planter grønt Håb-dag, Fælles Dag i Alternativet i DK 

Fredag den 17. november, kl. 15.00 – TV2 Lorry er i Rødovre for at optage valgdebat 
 
Fredag den 17. november: ”Tillidsdag”, Fælles Dag i Alternativet i DK. 

En dag med fokus på kontanthjælp uden modkrav, med events over hele landet med tillid som 

omdrejningspunkt.  

 
Tirsdag den 21. november:  Kommunal- og regionsvalg (KV’17), valg til byråd/kommunalbestyrelser og 
regionsråd i Danmark  
 
Tirsdag den 21. november:  ”Alternativet rydder op”, Fælles Dag i Alternativet i DK 

På valgdagen rydder vi op efter en intens valgkampagne. Over hele landet vil vores kandidater og 

kampagnefolk tage vores plakater ned. Det anses stadig som en uskik at føre valgkampagne på valgdagen, 

selv om mange gør det. Vi vil give folk mulighed for stille og roligt at overveje de informationer, de har fået 

under valgkampen uden at presse dem til det allersidste. 

 
Tirsdag den 21. november: ”Valgfest”, Fælles Dag i Alternativet i DK, alle er velkomne til at deltage og fejre 
valget med os. 
 
Se i øvrigt de mange løbende aktiviteter i Alternativet i kalenderen på forsiden af www.alternativet.dk 
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