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Den 3. maj 2017 

 

DAGSORDEN 

 

Til Bestyrelsesmøde i Alternativet Rødovre 

Onsdag den 10. maj 2017 kl. 19.30 på Rødovregård 

 

Kalender er bagerst. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af mødeleder og referent  

  

2. Godkendelse af dagsorden 

 

3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 11. april 2017  

 

4. Økonomi 

Status v/Preben 

Medlemslister/Mailliste v/ Nilofer  

  

5. Sidste Nyt fra Forperson 

Velfærdsalliancens demonstration den 10. maj ved Rødovre Rådhus 

  

6. Møder og arrangementer 

Årsmøde i København Omegns Storkreds lørdag den 6. maj  
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Alternativets landsmøde 2017 i weekenden 27.-28. maj  

- se begge aktiviteter i kalenderen bagerst  

-- 

Dagsordenens punkt 1- 6 skal være behandlet senest kl. 20.00  

  

7. Politisk udvikling 

• Kommunalvalget til november, KV’17 lokalt – til dette punkt er indkaldt Jacob og Lene 

 Afklaring om hvem af mødedeltagerne der vil være kandidater 

Nedlæggelse af Kommunalgruppen – ny form for udvikling af Alternativet Rødovres politik til 

kommunalvalget 

Mærkesager. Hvem gør hvad, og hvordan. 

 

• Sociale medier – lokalpressen – folder om Alternativet generelt og lokalt 

 

Alle bedes tænke tanker, og send gerne forslag på mail inden mødet 

 

• Stillerlister – Valgforbund – Partiliste eller sideordnet v/Preben 

 

• Bestyrelsesmøder fremover v/Solveig  

  

8. Eventuelt 

  

Mødet skal være afsluttet kl. 21.45.     

-- 

/ Dagsorden v. Solveig 
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-- 

KALENDER 

Møder i Alternativet Rødovres bestyrelse afholdes som udgangspunkt den 2. onsdag i hver måned på 
Rødovregård kl. 19.30 (hidtil har tirsdag været mødedag, nu ændret). Møderne er åbne for interesserede. 
 
Dagsordener og mødereferater lægges ud i Alternativet Rødovres åbne Facebook-gruppe, så alle kan kigge 
med. Idéer, forslag og kommentarer er altid meget velkomne! 
 
På Facebook eller til forperson Solveig Bentson, email til SolveigBentsen@live.dk, mobiltelefon 31 23 19 55. 
 
2017: 
 
Lørdag den 6. maj, kl. 13 – 19: Årsmøde i København Omegns Storkreds, på Albertslund rådhus – 
byrådssalen + forhallen. 
 
Onsdag den 10. maj, kl. 19.30: Bestyrelsesmøde i Alternativet Rødovre, Rødovregård 
 
Onsdag den 10. maj, kl. 17 - 19: Velfærdsalliancen afholder landsdækkende aktiviteter, bl.a. i Rødovre – 
”Forsvar vores velfærd – drop effektiviserings- og moderniseringsprogrammet, og produktivitetskravet i 
kommunerne”, i Rødovre på plænen foran rådhuset, Alternativet Rødovre deltager 
 
Weekend 27.-28. maj: Landsmøde 2017 i Alternativet, (partiets Årsmøde) i DOK500 i Odense 
 
Den 29. maj – 5. juni / uge 22:   ”Alles Folkemøde” –  landsdækkende aktivitet i Alternativet. Alles 
Folkemøde er en lokalfunderet, demokratisk folkefest, hvor Alternativet i fællesskab over hele Danmark 
hylder det lokale engagement og demokrati med aktiviteter, der skaber fællesskab og håb for et mere 
meningsfuldt samfund. 
 
Torsdag den 1. juni: Som led i Alternativets landsdækkende ”Alles Folkemøde” arrangerer Alternativet 
Rødovre et debatmøde om ”Det gode børneliv” 
 
Juni: Åbent Hus-arrangement i Alternativet Rødovre – stiller-underskrifter 
 
Onsdag den 14. juni, kl. 19.30: Bestyrelsesmøde i Alternativet Rødovre, Rødovregård 
 
Tirsdag den 1. august: Frist for at melde sig som kandidat for Alternativet til Kommunalvalget i Rødovre 
Kommune 
 
Onsdag den 9. august, kl. 19.30: Bestyrelsesmøde i Alternativet Rødovre. Bestyrelsen gennemgår 
kandidaterne, og tjekker om kandidaten opfylder Alternativets og valglovens retningslinjer for at stille op. 
Straks efter mødet sendes kandidaternes oplæg sammen med indkaldelse til valgmødet ud til 
medlemmerne i Alternativet Rødovre 
 
Tirsdag den 29. august: Valgmøde – valg af kandidater for Alternativet Rødovre til Kommunalvalget i 
november 
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Lørdag den 9. september: ”Rødovredagen”, arrangeret af Rødovre Kommune - på rådhuspladsen, 
biblioteket, Viften m.m. – i år også med en bod fra hvert af de politiske partier, efter forslag fra Alternativet 
Rødovre til arrangøren 
- 
- 
- 
- 
 
November   
 
Tirsdag den 21. november:  Kommunal- og regionsvalg (KV’17), valg til byråd/kommunalbestyrelser og 
regionsråd i Danmark  
 
Se i øvrigt de mange løbende aktiviteter i Alternativet i kalenderen på forsiden af www.alternativet.dk 
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