
Alternativet Guldborgsund

Referat bestyrelsesmødet d. 10/3-19 kl. 1400 I Kulturforsyningen, Nykøbing F.

Dagsorden:
1: valg af ordstyrer.
2: valg af referent.
3: siden sidst.
4: vedtægter.
5: kommende aktiviteter.
6: indkomne punkter.
7: eventuelt.

Til stede fra bestyrelsen var Anna Eisler, Ulla Munksgård og Sanne Nielsen.

Yderligere var 3 medlemmer til stede – Thorbjørn, Kirsten og Kurt.
Afbud fra Charlotte, Joan, Frans.

ad 1: Anna Eisler. 
ad 2: Kurt Andersen. 

ad 3: Ulla orienterede om, at hun har været medarrangør af et tværpolitisk møde for folketings-
kandidater, afholdt i Kulturforsyningen Nykøbing F. d. 8. marts i anledning af kvindernes 
internationale kampdag. Der deltog 6 folketingskandidater fra forskellige partier samt 
folketingsmedlem, Liselott Blixt, fra DF. Ca. 50 tilhørere var mødt op. Mange emner blev 
debatteret. Mødet blev godt dækket af Folketidende og Sjællandske Medier.
Anna oplyste, at det ikke længere er muligt at afholde møder i Kulturforsyningen, idet det fra 
kommunen er meddelt, at politiske møder ikke falder ind under formålsparagraffen. Dog vil 
allerede planlagte møder kunne afholdes. Der er reserveret lokaler frem til maj måned. Flere 
politiske partier afholder møder i Kulturforsyning, der er ganske velegnet dertil, hvorfor 
spørgsmålet om anvendelse af lokalerne vil blive forelagt byrådet af SF. Via det kommunale 
bookingsystem er det muligt at låne lokale andre steder.

ad 4: Anna oplyste, at der blev afholdt ekstraordinært landsmøde d. 3. februar, hvor der blev ændret
i vedtægterne. Bl.a. har det betydning for lokalforeningernes minimumsvedtægter, idet tillidsvalgtes
valgperiode nu kan strækkes til 24 måneder mod tidligere 18 måneder. Foreslog, at der nedsættes et 
lokalt vedtægtsudvalg, der arbejder med at opdatere lokalforeningens minimumsvedtægter, så de 
matcher de nye vedtægter som nævnt. Anna og Ulla udgør vedtægtsudvalget.

ad 5: En længere debat omkring skraldebevægelsen med udgangspunkt i, at der i flere lokalkredse i 
Alternativet arrangeres møder, hvor mødedeltagerne efter mødet spiser mad tilberedt af råvarer, der 
er fremskaffet ved at skralde fra bl.a. containere ved supermarkeder.

ad 6: ingen emner indkommet.

ad 7: debat omkring skolernes klimastrejke fredag d. 15. marts på Torvet i Nykøbing F. Flere 
medlemmer her fra møder op for at tilkendegive opbakning til emnet og demonstrationen.

Anna takkede for et godt og konstruktivt møde.



Efter bestyrelsesmødet var der  studiekreds om doughnut økonomi, hvor vores medlem, Thorbjørn 
Thiesen, afholdt et godt og fyldestgørende indlæg med udgangspunkt i bl.a. studier af den engelske 
oxford-økonom Kate Raworth. Efterfølgende overværede vi et foredrag på youtube med samme. 
Studiekredsen var på alle måder meget, meget interessant og der skal lyde en stor tak til 
Thorbjørn for hans indlæg. 

Link til youtube foredraget: www.youtube.com/watch?v=1BHOflzxPjI

Kurt Andersen, referent

 


