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Alternativet Rødovre         

 
 

Den 8. maj 2018 

Referat 
 
Bestyrelsesmøde den 10. april 2018 i Alternativet Rødovre 
 
Kl. 19 – 21.30 på Rødovregård 
 
 
Referat er indsat i mødets dagsorden med tekst i kursiv.  
 
Kalender er bagerst. 
  
 
Deltagere: Nilofer (forperson), Poul (suppleant), Anne (næstforperson, og referent) 
 
Ikke tilstede: Ebbe (kasserer) 
 
 

Dagsorden 
 
 
1) Valg af mødeleder og referent 
 
Nilofer mødeleder, Anne referent 
 
2) Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsorden godkendt 
 
3) Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
Referat godkendt, med tilføjelse om valgperiode, jvf vedtægterne: 
 
Nilofer er valgt for 1 år, Ebbe for 2 år, Anne for 2 år 
 
3) Opfølgning fra sidst – to do listen 
 
Listen blev gennemgået – der følges op på opgaverne. 
Nilofer tager sig af opdatering af hjemmeside, ny bestyrelse (kontakter Ebbe), det samme på AlleOs, og 
kontakt til bank (og indsamler underskrifter til referater). 
 
Nilofer har oprettet en intern og fælles ”side” på Dropbox med mapper til bestyrelsens arbejds-dokumenter 
og diverse logins, fx til booking af Rødovregård – hele bestyrelsen har via login on line adgang til Dropbox-
siden. 
 
4) Økonomi og medlemslister/status 
 
5) Forretningsorden 
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6) København Omegn Storkreds (KOS) 
 
7) Aktiviteter for 2018 
 
8) Opgaver for april måned 
 
9) Eventuelt  
 
Mødets dialog handlede mest om den nye bestyrelses ambitioner, mål, aktiviteter, personlige dedikationer 

for Alternativet Rødovre. Et mål er bl.a. at opnå en fuldtallig bestyrelse ved Å-Rødovres Årsmøde i marts 

2019 (dvs. 7 bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter). Desuden som minimum at genskabe et Å-

medlemsantal i Rødovre som ved lokalforeningens opstart i foråret 2016.  

 

Mødets punkt 4 – 8 fortsætter på næste bestyrelsesmøde tirsdag den 8. maj. 

 

Derudover blev konkret besluttet: 

 

• Nilofer og Anne deltager i Alternativets årlige Landsmøde den 5. og 6. maj i Odense. I lighed med tidligere 

år dækker lokalforeningen udgifter til deltagergebyr + togbilletter (der er skaffet Orange-billetter, red.). 

Overnatning og evt. andre udgifter er for egen regning. 

 

• Der udsendes via email Å-Rødovre nyhedsbrev (via Alternativets e-platform) hver 2. måned til 

medlemmerne i Rødovre 

 

• Kontakt til Rødovre Lokal Nyt mhp at præsentere Å-Rødovres nye bestyrelse og ift fremtidigt samarbejde 

 

• Øget kommunikation, både eksternt og internt – fx kommunikerer bestyrelsen også imellem 

bestyrelsesmøderne, bl.a. via emails. 

 

• Formandsskabet – Nilofer og Anne – varetager driften af lokalforeningen imellem bestyrelsesmøderne, 

bl.a. via møder imellem de to. 

 

• Tidspunkt for bestyrelsesmøde aftales foreløbigt fra møde til møde. Da bestyrelsen er lille i antal 

medlemmer prioriteres det at alle kan deltage på b-møde, og dermed ikke med en fast månedlig mødedag 

som tidligere (som var den 2. onsdag i måneden). 

 

• Poul (suppleant) vil tilstræbe at deltage i bestyrelsesmøderne. 

 

• Det næste bestyrelsesmøde blev aftalt til tirsdag den 8. maj 2018 kl. 19.00 på Rødovregård. 

 

 
Referat v. Anne 
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Kalender 2018: 
 

Tirsdag den 8. maj, kl. 19: Bestyrelsesmøde i Alternativet Rødovre, på Rødovregård 

Lørdag den 2. – Grundlovsdag den 5. juni: Alternativet på landsplan - Alles Folkemøde, ”Samtaler der 

bevæger” 

Søndag den 27. maj kl. 10 – 16: Årsmøde i København Omegns Storkreds, bl.a. med valg af KOS-bestyrelse, 

Byrådssalen, Albertslund Rådhus 

Lørdag den 8. september: Rødovredagen, arrangeret af Rødovre Kommune 
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