
Dagsorden til bestyrelsesmøde i Alternativet Svendborg mandag d. 20/2-2017 kl. 

18.30 -  hos Lars i Den Selvforsynende Landsby Højgårdsvej 27, 5762 Vester 

Skerninge. 
 

1. Kort uformel snak og ros (maks. 1 min. pr. deltager) 

- Lars leger med tanken om et forslag til en ny busrute, der kan køre i udkanten 

af kommunen med stenstrup som centrum.  

2. Et interessant oplæg (Kåre) (5 min.) 

- Kåre holder oplæg om debatcafeen om sociokrati.  

- Det går ud på at man har en gruppe med et formål. Derefter når de frem til en 

enighed om hvad der skal gøres.  

o Gruppen laver så en ny undergruppe. Der opererer selvstændigt, men 

stadig med én repræsentant fra overgruppen. Gruppen vælger så en 

repræsentant til overgruppen.  

o Denne model kan skaleres til så mange grupper der er behov for.  

3. Godkendelse af referat fra forrige møde 

4. Næste mødedato, valg af mødeleder 

- Næste møde er søndag d. 5/3 kl. 15.00 I vores egne lokaler i Ribers Gård. Vi 

prøver at få Frans til at være mødeleder/facilitator.  

5. Orientering fra forperson/næstforperson og kasserer 

- Kåre og Anna har kigget på kandidatgrundlagene. Mere info kommer under 

punktet ”kandidatgrundlag” 

- Ombudsrådet har haft første møde og Kåre er optimistisk over hvordan det vil 

udvikle sig.   Ombudsrådet laver en rapport til hvert årsmøde der evaluerer 

på hvordan organisation udlever sine værdier/dogmer etc. De træffer ikke 

domme, men påpeger eventuelle områder hvor vores intentioner ikke 

lykkedes fuldstændigt. Til disse punkter prøver de så at komme med 

fremtidige løsningsformer.  

6. Orientering fra arbejdsgrupper og andre 

- Arbejdsgruppen om drejebog er lukket ned da der ikke er personer til at styre 

den. 

- Lars skal på torsdag d. 23/2 til møde omkring regionalpolitikken.  

o Tobias foreslår at vi skal kæmpe for at bevare fødeafdelingen i 

Svendborg. Lars tager det med til mødet.  

- Kv17 

o Tobias træder ind i kv17 udvalget.  



7. Indkomne forslag 

- Der er kommet ét indkommet forslag mundtligt. 

o Kim har skaffet os et lokale. Som han indtil nu har betalt for selv.  

o Lokalet koster 1500 kr. om måneden. 

o Forslaget går på om vi kan/vil give en økonomisk hjælp til at dække 

huslejen.  

o Vi tager det til overvejelser under budgettet.  

8. Budget 

- Vi laver brainstorm om poster til budgettet. Anna finder frem til en mulig 

fordelingsnøgle til budgettet som vi tager som udgangspunkt til diskussion på 

næste møde.  

9. Diskussion af Alternativet Svendborgs politik om integration 

- Vi tager det på, på næste møde. Vi ansøger kraftigt om personer med viden 

på området og hvilke problemstillinger vi står overfor i Svendborg.  

- Idé, alt hvad der kommer fra svendborg kommune, kommunale henvendelser, 

skal være på både dansk om engelsk.  

- Idé ”bedre adgang til jord” flygtninge og indvandrere skal have bedre adgang 

til egen jord.  

10.Partilokale(r)  

- Vi skal blive i kultutten og samtidigt udnytte det nye lokale i Ribers gård så 

meget som muligt.  

- Vi overvejer crowdfunding til lokalet.  

- Vi vil rigtig gerne ligge penge til det, men der er overvejelser ift. om det vil 

tage for mange penge fra vores budget, så vi ikke har råd til de forskellige 

arrangementer, og valgkamp.  

- Pavia vil snakke med kandidaterne om de evt. vil facilitere en crowdfunding.  

11.Evaluering af opstillingsmødet 

- Generelle holdning er at det gik rigtig godt.  

- Vi skal holde tiderne.  

- Diskussionsemner der ikke er planlagt skal faciliteres til slutningen.  

- Man skal hjælpe ordstyreren så personen ikke føler sig alene i når der evt. er 

nogle diskussioner eller lign. Der skal afkortes og ikke er planlagte.  

- Man kan evt. give folk et stykke papir til sidst hvorpå de kan skrive deres 

evalueringer ned.  

12.Kandidatgrundlag 



- Vi vil gerne afholde individuelle møder med hver kandidat, så vi kan få en god 

fornemmelse for hinanden. Og at give dem feedback på deres 

opstillingsgrundlag. Og hvor kan vi hjælpe dem bedst muligt.  

- Pavia foreslår at vi skal skifte mellem hver kandidat, hvor der evt. kan komme 

en kandidat til hvert bestyrelsesmøde og laver et oplæg om evt. sit forløb eller 

en bestemt politik som de har som mærkesag.  

13.Evt.  

a. Demonstration ”say no to racism” 

b. Valgforbund 

c. Sociokrati 

d. Kulturbegivenheder 


