
 

 

 

 

Bestyrelsesmøde Alternativet Gladsaxe, mandag d. 17. september 2018.  

Hos Malene, Løvfrøvej 43, 2880 Bagsværd 

 

Lukket møde kl 18.30 - 19.00 

Til stede: Linda, Malene, Jens (ref) 

1. Bestyrelsens arbejde i den kommende tid 

Sadi er hvilende medlem af best. i de kommende måneder. 

I denne periode er Jens medlem af Det grønne råd og kasserer. Enhedslisten har godkendt Jens´s 

medlemskab af det grønne råd. Annette er fortsat suppleant. 

Linda åbner en konto for Alternativet Gladsaxe i Arbejdernes Landsbank, og anmoder om adgang til alle 

bestyrelsesmedlemmer. 

 

Åbent møde kl 19.00 - 21.00  

Til stede: Tine, Sikandar, Viviana, Mariann, Linda, Malene, Jens 

(Claus, Kim og Sadi er udenlands, afbud fra Mogens) 

1. Runde; aktiviteter siden sidste møde 

KOS: Jette Vestergård har forladt partiet efter det ekstraordinære landsmøde. 

Sikandar: er i fuld gang med kampagne, skriver indlæg, deltager i debatmøder og skaber kontakter. Ser 

frem til samarbejde i kandidatgruppen i KOS. I den kommende tid er planlagt: 

 Lørdag. d. 22. 9. uddeling af materiale på Lyngby Hovedgade (med øvrige kandidater) 

 Byttemarked 13.10. i Hvidovre (eget arrangement) 

Marian: har deltaget i pressemødet 17. august og deltager torsdag d. 20.9. i møde om verdensmål nr. 12 på 

Akseltorv 3 kl. 17 – 19. Alle kan tilmelde sig. 

Malene: har deltaget i Klimamarch og Ekstraordinært landsmøde. Flere medlemmer er på vej til at blive 

aktive - er i dialog med dem.  

Jens: har deltaget i Gladsaxedag, landsmøde og erstatter Sadi som medlem af det Grønne Råd. 



Linda: har skrevet læserbrev til Gladsaxe Bladet om Gladsaxedagen (endnu ikke bragt),har deltaget i 

klimamarch og Landsmøde. 

Viviana: har deltaget i Landsmøde. 

Tine: med på Gladsaxedag; dagen har fundet sit leje mht. udstyr og indslag. Deltager i kommunens 

borgerpanel om træpolitik.  

 

2. Højgård d. 20.oktober; tema og det praktiske 

Højgård booket fra kl.9:00 – 18:00 

Program: 

 Oplæg/debat 11:00 – 13:00 

 Frokost 13:00 – 14:00 

 Oplæg/debat 14:00 – 16:00 

Tema: Bæredygtighed (valgt af borgere på Gladsaxedagen) 

Oplæg: Kim- miljømæssig bæredygtighed, Sikandar- social bæredygtighed 

Formål: præsentation af kandidater samt formulering af konkret politik 

Målgruppe: medlemmer af Å; Gladsaxe, KOS, Kbh, samt interesserede borgere i Gladsaxe 

Kim og Sikandar drøfter oplæg og evt. gæster. Mødes med Jens og Malene i næste uge og koordinerer 

program samt annonce. 

Hvis der kommer andre kandidater fra KOS kan de få tid til at præsentere sig. 

 

Opgaver ifm Højgård: 

Annonce i Gladsaxe Bladet: rykkes ind til uge 41 - færdig i uge 40 

Facebook: indrykkes til KOS samt Kbh 

Praktisk på dagen: vi mødes kl. 9:00 og arrangerer, Viviana, Claus, Marian, kandidater og bestyrelse 

Kage: Linda, mad: Malene / Sikandar 

Program og konferencier på dagen: Linda, Malene og Jens 

Praktisk møde om program og annonce: Kim, Sikandar, Malene og Jens i næste uge 

 

 

 

 



3. Årsplan fortsat fra sidste møde; det kommende år i Å-Gladsaxe 

Planlagte møder mm, datoer: 

Temadag: 

Lørdag d. 20. oktober kl. 11.00-16.00 

Bestyrelsesmøder: 

Mandag d. 5. november kl. 19:00 hos Linda Vadbro 16 

Mandag d. 3. december kl.19:00 hos Malene Løvfrøvej 43 

Julefrokost / Nytårskur – sammenskudsgilde: 

Torsdag d. 3. januar kl. 18:00 hos Jens / Tine Knuds Alle 64 

  

4. evt 

- åbent hus hos Linda 27.10. 

- runde om mødets afvikling 

 


