
Referat for bestyrelsesmøde i
lokalforening Rudersdal, Alternativet

d.8.august 2017 kl.19 til 21
Johan Manziusvej 7A, galleriet, Birkerød

Deltagere fra bestyrelsen: Frederik, Alexander, Michael, Henrik, Christa
Afbud fra bestyrelsen: Kirsten Reimer
Deltagere, medlemmer:  Birger, Laura, Rasmus og Anette.

1. Valg af dirigent: Frederik

2. Valg af referent: Christa

3. Godkendelse af dagsorden. Prioritering af dagsorden.
Godkendt

4. Nedsættelse af kandidatudvalg.
Der er ingen overordnede retningslinjer for sammensætning af kandidatudvalg til 
kommunalvalg. Men da vedtægterne siger: ”Bestyrelsen eller kandidatudvalg ….”, kan vi  
nedsætte et kandidatudvalg, der består af både medlemmer og bestyrelsesmedlemmer. F.eks.
3 til 7 personer. Udvalget forestår tilrettelæggelsen og gennemførelsen af opstillingsmøde, 
herunder valgprocessen.
Jævnfør landsvedtægter §15 stk.4 ang. Valg uden et bestemt antal pladser, kan en kandidat 
anses for godkendt, hvis man opnår 50% af stemmerne inkl. Blanke.  Hvert stemmeberettiget 
medlem har en stemme pr. kandidat og må kun afgive en stemme på hver kandidat. 
Underforstået: Hvis der er en kandidat, du ikke vil stemme på, afgiver du en blank 
stemmeseddel.

Beslutning:
Kandidatudvalget blev nedsat af Rasmus Kirk Jakobsen, Laura Bellers Madsen og Christa. 
Christa spørger Søren, Ejvind og Margrethe om en eller flere af dem også vil deltage. Dette er ret 
vigtigt, da Christa er på rejse på dagen.
Datoen for opstillingsmøde blev d. 26/9 kl. 19 til 21 i Galleriet, Mantziusgården. Det sene 
opstillingsmøde i forhold til valget 21/11 giver en intensiv og heftig valgkamp, hvilket potentielle 
kandidater syntes var godt. Opstillingsgrundlag skal være inde hos kandidatudvalget senest d.29/8. 
Skabelon kan hentes på AlleOs og på FB, kv17 Nordsjællands Storkreds. Det sendes til Christa på 
chifje@gmail.com



5. Nedsættelse af årsmødeudvalg.
Datoen for årsmøde  fastholdes til d.19/8 2017 kl. 13 til 16 i Birkerød Idrætscenteret/ 
glassalen. Det foreslås at årsmødets indhold er 

 enten oplæg fra folketingskandidater om arbejdet på Christiansborg, 
 og/eller debat om det nyeste politiske program og mærkesagerne 
 og derefter gennemgang af dagsordenspunkter jævnfør vedtægterne herunder valg af 

ny bestyrelse.
Til beslutning:  Frederik og  Hans Peter vil forestå årsmødets planlægning og gennemførelse. De vil 
aftale med en oplægsholder og arrangere deltagerdebat af mærkesagerne.

6. Debat om nyeste version af politiske program
Henrik Hjortdal fremlagde programmet, og det blev drøftet.

 Beslutning: 
Programmet er i stadig proces, og det skal det altid være. Christa inviterer til doc. Alle kan komme 
med ændringsforslag via kommentarer på doc. Henrik sammenskriver. På årsmødet vurderes om alle 
kan gå ind for det, som det ligger nu, og der kan evt. Nedsættes arbejdsgrupper for den videre 
udformning.
Den nye bestyrelse får en opgave i at initiere en sammenligning med De forskellige områder i 
Alternativets overordnede politik. Bl.a. ”Et  sammenhængende Danmark”.

7. Debat om mærkesager. (herunder evt. eksperimenter)
Henrik Hjortdal fremlagde de 5 mærkesager, som kan inspirere kandidater til kv17 i 
forbindelse med deres opstillingsgrundlag. 

Pointer fra debatten:
Mærkesagerne kommer på årsmødet til debat. Input til Henrik om ændringer snarest.

8. Orientering om henvendelse ang. Rudersdal Folkemøde 2/9 og TVLorry d. 8/11.
Frederik orienterer. Der drøftes.

Beslutninger efter orienteringen:
Michael, Laura, Rasmus, Alex, Anette og Christa deltager på folkemødet. Michael sørger for Materiale
bl.a. Storkredsens jakker, som Per fra Storkredsens bestyrelse ligger inde med.

9. Orientering og debat om henvendelse fra Socialdemokratiet i Rudersdal om valgteknisk 
samarbejde.
Frederik: Socialdemokraterne har kontaktet Lokallisten, De Radikale og SF om valgteknisk 
samarbejde. 

Der var en positiv stemning for valgteknisk samarbejde.
Beslutninger:
Den nye forperson kontakter soc.dem efter årsmødet.

10. Orientering om KV17 møde d.10/8 i Kedelhuset i Hillerød om budgetlægning o.a.



Se begivenhed på FB og Christa orienterer.
Pointer fra orienteringen.
Tidligere økonomischef i Rudersdal, Finn Hansen fortæller om arbejdet med budgetplanlægning og 
budgetlægning. Kenneth Birkholm fra C, Rudersdal og Allan Bjerg Mortensen fra Ø,Helsingør fortæller
om deres erfaringer, dels med budgetter og dels med konstituering efter valg.p

11. Hvem varetager de digitale opgaver?
Hidtil har Alex stillet sig til rådighed m.h.t. at oprette begivenheder på FB og i AlleOs kalender 
plus ad hoc opgaver. Med nye muligheder for digitale opgaver bl.a. jævnfør vedtægter, kan 
det blive en stor opgave.
Vil du stadig varetage denne opgave? Er der andre interesserede?
Digitale valg ved årsmøde og/eller opstillingsmøde?? Fordele og Ulemper.

Beslutning: Den nye bestyrelse træffer beslutning om, hvordan de digitale opgaver skal varetages.

12. Evt. og næste møder:
Henrik efterlyser folk til folkekøkken d.25/9. Michael opildner til utraditionel valgkampagne og
valgkamp. Han tager initiativet til at samle interesserede.
D.10/8 Kv17 møde om budgetlægning, konstituering o.a.
Årsmøde d. 19/8
Kv17 kandidatmøde d.26/8 i Hillerød med Esben Sloth fra sekretariatet.
Opstillingsmøde d. 26/9, Galleriet
Første bestyrelsesmøde i ny bestyrelse med konstituering, forslag d. 29/8
Der er reserveret lokale resten af året i Galleriet den sidste tirsdag i hver måned.
Folkemøde, Rudersdal d.2/9.
Birkerød kulturnat 8/9. 
Folkekøkken 25/9.


