
Konstituerende bestyrelsesmøde mandag d. 7. maj kl. 19:30 hos Jens 

 

Dagsorden 

1. Konstituering - vi skal have fordelt posterne imellem os - formand (forslag: Malene og Jens) og kasserer? 

2. Ideer til det kommende år: hvad vil vi? 

3. Planlægning af kommende møder og aktiviteter. 

4. Evt. 

 

Referat 

Ad 1 

Forperson: Malene og Jens deles om posten. Formelt kommer Malene til at stå som formand og Jens som 

næstformand, da der skal være en primær kontaktperson i Å og hos kommunen. 

Kasserer: Sadi. Så snart forperson er tilknyttet vores forenings-cvr-nummer, opretter vi konto i Arbejdernes 

Landsbank, så vi kan modtage partistemmestøtte fra kommunen. 

 

Ad 2 og 3 

Vi vil deltage i Gladsaxedagen som sidste år, den finder sted d. 25.august. Vi vil have tanke på at appellere 

til unge. 

 

Kommende bestyrelsesmøder: 

Bestyrelsesmøder starter kl. 18:30 med lukket møde, hvor bestyrelsen forbereder sig og samler op fra sidst.  

Åbent bestyrelsesmøde fra kl. 19:00 - 21:00. Vi prioriterer, at idéer og beslutninger i Alternativet Gladsaxe 

udvikles og træffes i fællesskab. 

Mandag d. 11.6. hos Malene Løvfrøvej 43 

Mandag d. 30.7.  

Vi foreslår at holde en sensommerfest evt fredag 31.8. ell./ lørdag 1.9. muligvis i Sadis sommerhus. 

Højgaard bookes i sept. / start okt. når kommunens bookingsystemet kører igen 

 

Vi vil afholde to arrangementer på Højgaard indenfor det næste år, efterår og forår. 

Foreløbige tanker om emner til Højgaard-dag. Endeligt valg af emner afgøres på næste åbne møde. 

1. Religions status og placering i det danske samfund – herunder fx religions betydning for integration 

2. Rostadion på Bagsværd sø, miljø og natur 

3. Emne vælges på baggrund af borgerforslag til Gladsaxe-dagen. 



4. Evt. 

Sadi undersøger hvad annoncering i Gladsaxe-bladet koster. 

Forslag om at tage emner op fra Uffes oplæg ”Det næste Danmark” på de åbne bestyrelsesmøder. Vi kan 

melde ind med vores holdninger og vurderinger til oplægget. 

 

Ideer til aktiviteter til Gladsaxedagen: 

- Gå på line – slack-line 

- Quiz 

- Annoncering af næste Højgaard-arr. + at borgerne kan afgøre hvilket emne der skal behandles. 

- Rør med bolde til markering af hvilke emner borgerne går ind for 

 

Replik om landsmødet 

Gladsaxe lokalforening ønsker at landsmøderne bliver præget af: Politisk debat, 

f.eks med egne eller debattører fra andre partier. Vi vurderer at deltagerne ønsker mere politik, både som 

præsentation og som inddragelse af deltagerne i debat og formulering af politik. 

- Debat om væsentlige samfundsmæssige spørgsmål 

- Anden gæst end Blachmann, f.eks Morgenthaler ved bl.a Den Grønne Friskole, der er et konkret 

bud på en anderledes skole, der møder klimaudfordringen og den skolemæssige udfordring, bl.a. 

ift. karakterer. 

En profil for landsmødets indhold og form, der tegner Alternativet som et seriøst parti, der repræsenterer 

et realistisk bud på fremtidens politik. Vi skal opbygge en identitet, der giver vores omgivelser anledning til 

at udskifte de stereotype billeder af Alternativet som en flok useriøse fantaster. 

Vi skal medvirke til at formulere markante udsagn om vores politik, der på en overraskende og anderledes 

form viser vores alternative visioner og medvirker til at opbygge en ny seriøs identitet for partiet. 


