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Den 26. maj 2017, V.2 

 

REFERAT 

 

Bestyrelsesmøde i Alternativet Rødovre 

Onsdag den 10. maj 2017 kl. 19.30 på Rødovregård 

 

Referat er indsat i mødets dagsorden med tekst i kursiv. 

Kalender er bagerst. 

 

Deltagere på mødet fra bestyrelsen: Solveig (forperson), Nilofer (næstforperson), Preben (kasserer), Ebbe, 

Mikkel. 

Øvrige: Jacob, Lene, Anne (referent) 

Afbud: Janne 

 

Dagsorden: 

1. Valg af mødeleder og referent  

 Preben blev valgt som mødeleder, Anne som referent. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

3. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde den 11. april 2017  

Referat blev godkendt. 

4. Økonomi 

• Status v/Preben 

Det årlige bidrag til Å-lokalforeningerne på 5.000 kr for 2017 er staaadig ikke landet. Alternativet Rødovres 

beholdning er nu i minus på 560,33 kr. 
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Udover det årlige beløb får lokalforeningerne hver i 2017 et engangsbeløb på 1.000 kr, som kommer fra 

ikke-forbrugte midler fra 2016 (fx pga ikke-oprettede lokalforeninger). 

Mht. evt. sponsorer har Jacob undersøgt en mulighed, men som desværre ikke har midler afsat hertil i år. 

Bestyrelsen har tidligere besluttet at oprette en særlig valgfond i år, og kun i år, pga Kommunalvalget den 

21. november. Medlemmerne af Alternativet Rødovre (og gerne andre) opfordres til frivilligt at give et beløb 

på mindst 100 kr. Pengene går til Alternativet Rødovres valgkampagne ift Kommunalvalget i Rødovre. 

Der oprettes en Mobile Pay-funktion til Alternativet Rødovres bankkonto, så det er nemt at overføre beløb 

for interesserede. Mikkel står for teknikken bag, dvs. simkort, mobilnummer, erhvervsaftale med Mobile 

Pay. 

• Medlemslister/Mailliste v/ Nilofer  

Der er d.d. 54 medlemmer af Alternativet med bopæl i Rødovre. 

Der er stadig bøvl i teknikken med at kunne udtrække medlemslister – Nilofer følger op på dette. 

På medlemslisten er Å-medlemmer, der er fraflyttet kommunen, det skyldes at medlemmer selv skal 

opdatere i ”AlleOs” på alternativet.dk. Kære medlemmer, husk hvis I skifter bopæl at opdatere det på 

alternativet.dk. 

 

5. Sidste Nyt fra Forperson 

• Velfærdsalliancens demonstration den 10. maj ved Rødovre Rådhus 

Det landsdækkende arrangement i 26 kommuner blev i Rødovre afholdt i forlængelse af dagplejernes dag 

på plænen med lån af telte m.m. Der var 30-40 tilhørere og med tale fra FOA, to talere var sprunget fra. 

 

6. Møder og arrangementer 

• Årsmøde i København Omegns Storkreds (KOS) lørdag den 6. maj på Albertslund rådhus 

Solveig og Preben deltog, Preben som dirigent. 

Økonomi var et af de store punkter på mødet. Der er afsat 25.000 kr til en valgfond. Tværudvalget i KOS – 

KV’17-udvalget – fik bemyndigelse til at beslutte hvad pengene skal gå til, fx en fælles folder til alle 

lokalforeninger i KOS. 

Der var workshops om fremtiden for KOS med bud på hvad KOS skal arbejde med fremover. 

Og gruppearbejde omkring et forslag om at hver lokalforening i KOS skal have et medlem i KOS’ bestyrelse. 
Forslaget blev drøftet ned, begrundet i at der ville være flere ulemper herved end fordele. 
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Der er en del rod i KOS’ økonomi som følge af uklarheder om moms- og skattepligt, ny kasserer arbejder på 
sagen. 
 
Prebens forslag om at ændre i partiets vedtægt blev bakket op og tages op på Alternativets Landsmøde den 
27.-28. maj. Forslaget går ud på at annullere den nuværende regel i vedtægterne om at forperson, 
næstforperson og kasserer skal træde tilbage fra posten, hvis de opstiller som kandidat til kommunal- eller 
regionsvalget til november. Begrundelsen for forslaget er at lokalforeningernes i forvejen små bestyrelser i 
så fald ville blive drænet. 
 
Eddy og Jesper, hidtidig hhv. forperson og næstforperson i KOS’ bestyrelse, fratrådte – Jesper fortsætter som 

menigt medlem i bestyrelsen, og Eddy som suppleant.  

Jette, Albertslund og Steffen, Høje Taastrup blev valgt som ny hhv. forperson og næstforperson i KOS’ 

bestyrelse. Bestyrelsen konstituerer sig på sit næste bestyrelsemøde. 

• Alternativets Landsmøde (årsmøde) 2017 i weekenden den 27.-28. maj  

Solveig, Nilofer og Preben deltager begge dage på Landsmødet i Odense. 

Nilofer er tovholder på Alternativet Rødovres formidling fra landsmødet undervejs i løbet af weekenden, 

via Alternativet Rødovres nye Facebook-side: 

https://www.facebook.com/Alternativetroedovre/?ref=bookmarks 

Mere information om Alternativets Landsmøde 2017 er her: 

https://alternativet.dk/vaer-med/landsmode 

Bl.a. er det igen i år muligt at stemme digitalt i Landsmødets afstemninger. 

 

7. Politisk udvikling 

• Kommunalvalget til november, KV’17 lokalt i Rødovre – til dette punkt er indkaldt Jacob og Lene 

Afklaring om hvem af mødedeltagerne, der vil være kandidater for Alternativet Rødovre til 

Kommunalvalget til november 

Kandidater til Kommunalvalget er foreløbig Solveig, Nilofer og Jacob. 

Alle mødedeltagere tilkendegav fuld opbakning til og engagement i at Alternativet Rødovre stiller op 

som byens nye parti i Rødovre. 

Partiliste eller sideordnet opstilling… p.t. gælder sideordnet, Landsmødet tager stilling til det. Måske 

bliver en løsning at den enkelte lokalforening selv kan vælge, ifølge Preben. 
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Tirsdag den 1. august 2017 er frist for at melde sig som Å-kandidat til Kommunalvalget i Rødovre – alle 

medlemmer af Alternativet med bopæl i Rødovre kan melde sig. 

Aspiranter til at opstille som kandidat kan indlede deres individuelle valgkampagne allerede nu, som 

tidligere besluttet i bestyrelsen. 

• Nedlæggelse af Kommunalgruppen – ny form for udvikling af Alternativet Rødovres politik til 

Kommunalvalget 

Kommunalgruppen har bestået af ca. 13 Å-medlemmer i Rødovre, rekrutteret bl.a. via rundringninger til 

alle medlemmer i Rødovre, men desværre har der været beskeden interesse i at deltage i de planlagte 

politikudviklings-møder. 

Kommunalgruppen fortsætter med et færre antal og engagerede medlemmer fra bestyrelsen og tæt 

tilknyttede: Solveig, Nilofer, Mikkel, Janne, Jacob, Lene og Anne. 

I denne gruppe udvikles forslag til Alternativet Rødovres politik og mærkesager, og som senere, i næste 

step, præsenteres som oplæg til åben debat for alle, der er interesserede i at bidrage til Å-

politikudviklingen (også ikke-medlemmer). 

Næste møde i Kommunalgruppen er tirsdag den 30. maj kl. 19.00 på Rødovregård. Mødet er for 

medlemmer af Alternativet. 

Nilofer er tovholder, bl.a. med email til medlemmerne (mød kandidater til Kommunalvalget, diskuter Å-

kommunalpolitik etc.). 

• Mærkesager. Hvem gør hvad, og hvordan. 

Til mødet havde Preben rundsendt en foreløbig liste over mærkesager i kort form og tovholdere på dem: 

Energibesparende tiltag f. eks. solceller på Rødovre Skøjte Arena – Jacob 
Flere pædagogger så man minimerer alenetiden med børnene – Solveig – Mikkel – Jannne 
Udskiftning af køkkener energibesparende, samt nyt teknisk udstyr til Rødovregård – Preben 
Foreningsportal for alle foreninger i Rødovre – Preben 
Samarbejde med plejehjemmene om f.eks. besøg af børnefamilier med babyer – Preben 

Til Kommunalgruppens møde den 30. maj opfordres til at deltagerne bidrager med forslag til 

mærkesager for Alternativet Rødovre. 

Steffen fra Å-Høje Taastrup spørges om han vil være facilitator på mødet. 

Alternativt Esben, kandidatudvikler fra Landssekretariatet, har holdt møder for bl.a. Herlev. Solveig 

undersøger om han vil hjælpe, og/eller om der evt. er et kursus, hvor det er muligt at hoppe på. 

• Sociale medier – lokalpressen – folder om Alternativet generelt og lokalt 

Alle bedes tænke tanker, og send gerne forslag på mail inden mødet 
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Sociale medier 

Alternativet Rødovres nye Facebook-side som ’Politisk parti’ blev præsenteret på storskærm. FB-siden, der 

endnu ikke var offentliggjort, havde konkrete opslag som Anne havde lagt på til drøftelse af formål med 

siden, den redaktionelle linje, opslags form, længde og budskaber etc. 

Bestyrelsen sagde ok til at offentliggøre siden med nogle ændringer. 

Forslag var bl.a.: mere handlingsorienteret tekst, opfordre til interaktion, overveje længden af teksten i 

opslag, linke til uddybende tekster, tænke i FB-formater, fotos i tværformat. Bestyrelsesmøder omtales efter 

mødets afholdelse, med ”resultater” herfra. 

Offentligt arrangement den 1. juni – ”Den gode velfærd i Rødovre for vores børn og unge” 

Solveig har holdt møde med Janne og de har lavet oplæg hver især. Mikkel er også inde over. 

Fagpersoner sidder i panel og svarer på spørgsmål. Invitation udsendes til kommunalbestyrelsens partier, til 

medlemmer af Alternativet Rødovre m.fl. Solveig sender invitation/program til Nilo og Anne som sætter det 

op. Begivenhed på Facebook oprettes. 

• Stillerlister – Valgforbund – Partiliste eller sideordnet v/Preben 

Preben har talt med Indenrigsministeriet igen, - stillerlister er måske klar til Alternativet Rødovres offentlige 

arrangement den 1. juni – ”Den gode velfærd for Børn og Unge i Rødovre” 

Partiliste eller sideordnet opstilling afventer Landsmødets beslutning. 

Preben kontakter partiet Radikale Venstre i Rødovre mhp. et uforpligtende møde om evt. valgforbund. 

• Bestyrelsesmøder fremover v/Solveig  

Solveig foreslog at bestyrelsesmøder efter augustmødet, og op til Kommunalvalget, afholdes ”ude i byen”, 

dvs. forskellige steder i Rødovre - som offentlige møder omkring konkrete emner. Dvs. ikke med den 

traditionelle mødedagsorden. Der indledes med et internt møde i bestyrelsen omkring bestyrelses-ting. 

8. Eventuelt 

Nyhedsbreve er planlagt at udkomme primo august og primo november, Nilo er tovholder, Å-medlemmer 

opfordres til at bidrage med indlæg. 

Nilo og Mikkel udfylder deres profil på AlleOs.     

-- 

/ Dagsorden v. Solveig 

/ Referat v. Anne 

 

mailto:roedovre@alternativet.dk
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://wiki.alternativet.dk/index.php?title=Fil:Logo_renstreg_gr%C3%B8n_vektor.svg&psig=AFQjCNHFyzX_m0N180H4HVVLCtel517yQg&ust=1470904908300842


 

 Alternativet Rødovre 

 
 

roedovre@alternativet.dk  6 
 

-- 

KALENDER 

Møder i Alternativet Rødovres bestyrelse afholdes som udgangspunkt den 2. onsdag i hver måned på 
Rødovregård kl. 19.30 (hidtil har tirsdag været mødedag, nu ændret). Møderne er åbne for interesserede. 
 
Dagsordener og mødereferater lægges ud i Alternativet Rødovres åbne Facebook-gruppe, så alle kan kigge 
med. Idéer, forslag og kommentarer er altid meget velkomne! 
 
På Facebook eller til forperson Solveig Bentson, email til SolveigBentsen@live.dk, mobiltelefon 31 23 19 55. 
 
2017: 
 
Weekend 27.-28. maj: Landsmøde 2017 i Alternativet, (partiets Årsmøde) i DOK500 i Odense. 
 
Igen i år er det muligt at stemme digitalt i Landsmødets afstemninger, se mere via linket. 

Alternativet Rødovre deltager med tre bestyrelsesmedlemmer. 

 
Den 29. maj – 5. juni / uge 22:   ”Alles Folkemøde” –  landsdækkende aktivitet i Alternativet. Alles 
Folkemøde er en lokalfunderet, demokratisk folkefest, hvor Alternativet i fællesskab over hele Danmark 
hylder det lokale engagement og demokrati med aktiviteter, der skaber fællesskab og håb for et mere 
meningsfuldt samfund. 
 
Tirsdag den 30. maj kl. 19 på Rødovregård: Møde i Kommunalgruppen, der udvikler politik og mærkesager 
for Alternativet Rødovre – medlemmer er velkomne. 

Onsdag den 31. maj:  Alternativets landsdækkende High Five-dag kickstarter Alles Folkemøde. I 

morgentrafikken fylder vi de danske gader og stræder med smil, morgenglæde og high fives! 

 
Torsdag den 1. juni, kl. 18.30 – 21.30 på Rødovregård: Som led i Alternativets landsdækkende ”Alles 
Folkemøde” arrangerer Alternativet Rødovre et dialogmøde om ”Den gode velfærd i Rødovre for vores 
børn og unge”. Alle er velkomne. Mød bl.a. Carolina Magdalena Mailer, MF for Alternativet, børneforældre, 
pædagoger og kommunalpolitikere. Se mere om dialogmødet på Facebook her . 
 
Onsdag den 21. juni, kl. 19.30: Bestyrelsesmøde i Alternativet Rødovre, Rødovregård (mødet er flyttet fra 
den 14.juni) 
 
Tirsdag den 1. august: Frist for at melde sig som kandidat for Alternativet til Kommunalvalget i Rødovre 
Kommune 
 
Onsdag den 9. august, kl. 19.30: Bestyrelsesmøde i Alternativet Rødovre. Bestyrelsen gennemgår 
kandidaterne, og tjekker om kandidaten opfylder Alternativets og valglovens retningslinjer for at stille op. 
Straks efter mødet sendes kandidaternes oplæg sammen med indkaldelse til valgmødet ud til 
medlemmerne i Alternativet Rødovre 
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Tirsdag den 29. august: Valgmøde – valg af kandidater for Alternativet Rødovre til Kommunalvalget i 
november 
 
Lørdag den 9. september: ”Rødovredagen”, arrangeret af Rødovre Kommune - på rådhuspladsen, 
biblioteket, Viften m.m. – i år også med en bod fra hvert af de politiske partier, efter forslag fra Alternativet 
Rødovre til arrangøren, - Å er selvfølgelig med på ”Rødovredagen” 
- 
- 
- 
- 
 
November   
 
Tirsdag den 21. november:  Kommunal- og regionsvalg (KV’17), valg til byråd/kommunalbestyrelser og 
regionsråd i Danmark  
 
Se i øvrigt de mange løbende aktiviteter i Alternativet i kalenderen på forsiden af www.alternativet.dk 
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