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Den 7. november 2017 

 
 
Referat af bestyrelsesmøde  
onsdag d. 11. oktober 2017 kl. 19.30 på Rødovregård 
  
Referat af mødet er indsat med kursiv tekst i mødets dagsorden. 
 
Kalender er indsat bagerst. 
 
Til stede fra bestyrelsen: Solveig (forperson), Nilofer (næstforperson), Preben (kasserer), Ebbe 
 
Øvrige: Torben (deltog ikke under mødets pkt. 3), Anne (referent) 
 
Ikke tilstede: Janne, Mikkel og Jacob 
 
 
Mødet indledtes med en orientering fra Solveig og Preben om indkøb af en ny roll-up til brug under 
valgkampagnen. Den beskriver et borgerdrevent forslag, formelt stillet af Solveig og Preben samme dag, om 
at nedsætte det krævede antal underskrifter i ordningen med borgerdrevne forslag i Rødovre. Fra nu 1.305 
underskrifter til 600 underskrifter. Forslaget er stillet personligt af Solveig, da det ikke var muligt at stille 
forslaget som forening. 
 
Solveig og Preben har ansøgt om 1.200 kr hos København Omegns Storkreds (KOS), der bevilgede 1.000 kr. 
 
Nilofer efterlyste i denne som i andre aktiviteter at bestyrelsen blev involveret i aktiviteter og i beslutninger. 
 
I anledning af Torbens deltagelse var en kort præsentationsrunde. 
 
1. Valg af mødeleder og referent  
 
Preben blev valgt som mødeleder, Anne som referent. 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
3. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde den 13. september 2017 
 
Referatets tekst vedr. pkt. 5 blev besluttet forkortet. I stedet indsættes: ”Intern og ekstern kommunikation 
tages op efter Kommunalvalget”. 
 
4. Økonomi: Status på drift og valgbidrag v/Preben – Medlemslister v/ Nilofer  
  
Preben oplyste at der er indløbet i alt 4.250 kr i valgbidrag. Heraf er brugt 3.940 kr, dvs. 310 kr er tilbage. 
Den nye roll-up er betalt af penge fra valgbidrag. 
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Nilofer efterlyste at brug af penge drøftes i bestyrelsen.  
 
2.500 kr afsættes til yderligere valgmateriale – de tre kandidater mødes og beslutter hvad pengene skal 
bruges til. 
 
Mikkel har i en email til bestyrelsen oplyst at indsamling af valgbidrag via Mobile Pay er for besværlig at 
etablere. 
 
Der er p.t. 54 medlemmer af Alternativet med bopæl i Rødovre. 
 
 
5. Sidste Nyt fra Forperson: p.t. intet  
 
Solveig oplyste at Alternativet Rødovre fra borgmesteren har modtaget en kvittering for at stille op til 
Kommunalvalget den 21. november. 
 
Solveig fik mulighed for kørelejlighed og deltog i Alternativets kandidatsamling i Kolding den 7. oktober og 
fortalte kort derfra. 
 
Alle lokalforeninger får fra Landssekretariatet en særlig ”HÅB”-plakat, som baseret på solenergi kan lyse i 
mørke. 
 
  
6. Møder og arrangementer: p.t. intet.  
  
Preben fortalte om det nyligt afholdte sidste møde i KOS’ KV’17-tværudvalg, udvalget er nu opløst. 
 
En ny KOS-gruppe etableres efter Kommunalvalget. 
 
500 valgplakater er lavet forkert, og 60 plakater mangler i leveringen. Steffen, Taastrup, tager kontakt til 
trykkeriet. 
 
Pause  
  
7. Valgkampagne 
 
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  
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Preben fortalte at omtale af aflevering af stillerliste kommer i lokalavisen i næste uge. Desuden vil Preben 
gå efter et interview med avisen omkring det borgerdrevne forslag om at nedsætte kravet om antal 
underskrifter fra nu 1.305 underskrifter til 600 underskrifter. 
 
Lokalforeningens fælles valgplakat – ”Der er også Alternativet” – opsættes i uge 44 af Preben, Jacob og 
Solveig. Der opsættes 50 stk i første omgang, og dermed en reserve hvis nogle falder ned. Preben har 
plakaterne i kælderen. 
 
Af lokalforeningens valgplakater tildeles 25 stk til hhv. Solveig og Nilofer, mhp at skabe personlige 
valgplakater ved at sætte et ansigtsfoto over plakatens ’Å’. 
 
Preben oplyste at 2.500 kr bruges til 1.000 flyers mere til Solveig og Nilofer. 
 
Ebbe kan evt. trykke flere flyers – i sort-hvid. 
 
Jacob ønsker hverken flyers eller egne valgplakater. 
 
Der bruges 1.400 kr på en annonce i lokalavisen op til valgbods-dagene i Rødovre Centrum den 16. – 18. 
november. På valgbods-dagene deltager torsdag Jesper Callesen fra Københavns Omegns Storkreds (KOS), 
fredag deltager Uffe Elbæk, lørdag deltager regionsrådskandidat Ken Patrick Petersson. 
 
Nilofer kontakter Torben, frivillig i Alternativet, mhp at lave en valgvideo til TV2 Lorry. Videoen er med 
KV’17-kandidaterne Solveig og Nilofer, varighed 1 minut – Jacob ønsker ikke at medvirke i videoen. 
 
Invitation til valgmøder: FIR, Fællesrepræsentationen af Idrætsforeninger i Rødovre den 25. oktober. 
SeniorRådet den 8. november. Solveig byder ind på at deltage som kandidat på begge valgmøder. 
 
SF har tilbudt en opgave som tilforordnet ved Kommunalvalget – Solveig tager opgaven, og deler honoraret 
på ca. 900 kr mellem lokalforeningen og sig selv. 
 
Hjemmeside: Ebbe opfordrede alle til at kigge på den nye hjemmeside og sende kommentarer til Ebbe. 
Nilofer foreslog at lave en side om lokalforeningens fælles mærkesager (brutto), og vente med siden til der 
er kommet orden på den. 
 
 
8. Eventuelt 
 
Dagsorden v/ Preben 
Referat v/ Anne 
 
-- 
 

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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På Facebook eller til forperson Solveig Bentsen, email til SolveigBentsen@live.dk, mobiltelefon 31 23 19 55. 
 
 
Onsdag den 8. november, kl. 16 – 18: SeniorRådet i Rødovre afholder valgmøde, Alternativet Rødovre 
deltager, det foregår i Hovedbibliotekets store sal 
 
Onsdag den 8. november, kl. 19.30, bestyrelsesmøde i Alternativet Rødovre 
 
Lørdag den 11. november, Alternativet planter grønt Håb-dag, Fælles Dag i Alternativet i DK 

Mandag den 13. november, kl. 18.30-20.30: Rødovre LokalNyt holder valgaften i Viften, mød kandidaterne 

til Kommunalvalget i baren. 

Torsdag den 16. – lørdag den 18. november: Valgboder i Rødovre Centrum, alle opstillede partier i Rødovre 
deltager. 
I Alternativet Rødovres bod deltager torsdag Jesper Callesen fra Københavns Omegns Storkreds (KOS), 
fredag deltager Uffe Elbæk, lørdag deltager regionsrådskandidat Ken Patrick Petersson. 
 
Fredag den 17. november - morgen: DR P4 København har valgindslag fra Rødovre 
 
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 
 
 
2018 
 
Lørdag den 20. januar: Alternativet holder halvårsmøde på landsplan, i Ringsted 
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