
MEDLEMSMØDE I ALTERNATIVET I HERNING 
FOR DIG DER ER MEDLEM - OG DEM DU KENDER, DER GERNE VIL VÆRE DET.

SØNDAG 18. SEPT. KL. 10.00-12.00 
Minihøjskolen Siøvej 3, Herning 

Vel mødt til et politisk efterår, der skal forberede Alternativet i Herning til vores 
kommende årsmøde/generalforsamling i november - og ikke mindst til det 
kommende kommunevalg 2017.


“FLERE VED MERE” er et af Alternativets slogans. Vi vil gerne lære vores lokale 
medlemmer at kende og inviterer nu til det første lokale partimøde.

Tilmelding til simprivat@gmail.com senest den 15. september 2016


Kære medlem af Alternativet i Herning. 
Jeg har fået henvendelser om, at nogle medlemmer ikke har modtaget vores 
lokale nyhedsbrev fra sidste uge, så det er vedhæftet dette nyhedsbrev. 

Jeg undskylder ulejligheden, hvis du har fået et tilsvarende brev i sidste uge.


Samtidig vil jeg gerne opfordre dig til at bruge Alternativets medlemsforum ALLEOS på 
https://alleos.alternativet.dk  
Hvis du ikke er registreret endnu, så gør dig selv og os den tjeneste, at gå ind og få det gjort. 
Du vil få adgang til så meget mere og bedre information, når vi kan benytte dette fantastiske 
værktøj, -og så er det også her du i fremtiden får dine nyhedsbreve fra. 
HUSK at gøre din profil offentlig så du bliver synlig for andre medlemmer af Alternativet 

(- du bestemmer selv hvad andre skal kunne se og bruge) -men det er vigtigt, at du er synlig.

Sidst men ikke mindst sæt et billede på din profil, så vi kender hinanden, når vi mødes.


På ALLEOS får du adgang til en masse oplysninger og materialer om Alternativet på både lokalt, 
regionalt og nationalt niveau, og det er, i al beskedenhed, ret spændende synes vi selv.

• Du kan bruge DIALOG og følge med og bidrage til diskussioner mellem medlemmer, det er 

også her du fremover får dine nyhedsbreve og andre informationer om Alternativet fra.

• Du kan bruge APPGREE til online afstemninger på f.eks. din mobil, så du kan være med til at 

stille forslag og bestemme retningen i partiet direkte.

• Du kan bruge WIKI til at få svar på alt muligt om Alternativet og få adgang til alle materialer som 

partiet råder over - alt er tilgængeligt.

• Du kan bruge HÅNDBOG til at lade dig inspirere til aktiviteter og initiativer, hvis du gerne vil 

være mere aktivt med i Alternativet.


Vi håber du har meget mere lyst til at få mere at vide, komme dybere ind i partiet, og komme 
tættere på, hvad der rører sig og kommer til at ske f.eks. i forbindelse med KV-17 / 
kommunalvalget.


Hvis du vil snakke med en fra den lokale bestyrelse, så prøv at bruge ALLEOS til at finde den, 
som du gerne vil i kontakt med. 


Vi glæder os til at se dig til medlemsmøde den 18/9 på Minihøjskolen.


Mvh

Simon / Niels-Jørgen Simonsen

Bestyrelsesformand for Alternativet i Herning.
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