
Alternativet Skanderborg Stiftende møde den 8. september 2016 

VELKOMST – GENNEMGANG AF DAGSORDEN 

Kort præsentation af deltagerne – til stede var: 

Jesper Arbo Damkjær, Kristian Holbek, Peter Wang, Karen Aagaard, Hanne Damgaard, Ole Hultén, Poul 

Møller, Hans Alexandersen, Jonatan Balle Sundsen, Claus Marquart, Torben Lindemann, Karen Olesen, Sven 

Heise, Priya Merete Bloch, Trine Fredsøe, Hanna Lindstrøm, Jørn Simonsen og Gitte Røn Dalsgaard 

VALG AF ORDSTYRER: Jesper Arbo Damkjær 

REFERENT: Gitte Røn Dalsgaard  

STEMMETÆLLERE: Peter Wang, Hans Alexandersen (blev ikke aktuelt) 

PRÆSENTATION AF FORSLAG TIL VEDTÆGTER 

Vedr. manifestet – Hans Alexandersen savner noget omkring lighedsdiskurs – Politikerne skaber et 

samfund, hvor vi bliver mere og mere ulige. Det er vi i mod. – Vi arbejder for mere lighed og ikke mindre 

lighed. Desuden savnes også et feministisk perspektiv i manifestet. Manifestet kan ikke ændres – men 

punkterne kan tages op lokalt. Bestyrelsen vil arbejde videre med forslagene.  

Vedtægterne blev vedtaget uden yderligere bemærkninger. 

PRÆSENTATION AF FORSLAG TIL ÆNDRINGER 

Ingen forslag til ændringer 

VALG TIL BESTYRELSEN 

Bestyrelsen skal oprette en forretningsorden – en plan, som skal være tilgængelig for medlemmerne.  

Efter dette stiftende møde afholdes der et årsmøde i januar, hvor der vælges ny bestyrelse. Forslag til 

bestyrelsens arbejde: 

 Forretningsorden 

 Årshjul 

 Årsmøde 

 Opstillingsmøde 

 KV17 udvalg 

 Kasserer – Bank 

 Oprette konto 

 Kommunikation – Åbenhed 

 Facebook 

 Dialog 

 AlleOs 

Til spørgsmålet vedr. lokalforeningens økonomi, er denne en procentdel af de lokale medlemmers 

indbetaling. Det er desuden muligt at donere direkte til lokalforeningen. Claus nævnte af højskolen måske 

vil donere direkte. Der er fra hovedbestyrelsen sat penge af til lokal valgkamp 

 



OPSTILLING TIL BESTYRELSE 

1. Hanne Stender Damkjær 

2. Jesper Arbo Frederiksen 

3. Priya Merete Bloch 

4. Poul Møller 

5. Trine Fredsøe 

6. Christian – 1. Suppleant 

7. Hannah – 2. Suppleant 

8. Jørn – 3. Suppleant 

Bestyrelses og suppleantposterne blev besat af det max. antal, der er lagt op til i vedtægterne, så et 

egentligt valg var ikke nødvendigt. Bestyrelsen konstituerer sig selv som beskrevet i vedtægterne. 

Bestyrelsesmøderne er som udgangspunkt åbne for medlemmer. Suppleanter er med til bestyrelsesmøder 

efter eget ønske.  

PRÆSENTATION / VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER  

Hanne og Priya havde forberedt en fremlæggelse, som de hver i sær læste op, og de andre bestyrelses-

medlemmer og suppleanter fortalte desuden kort om deres forudsætninger og årsag til at stille op til 

bestyrelsen. 

”Hvad vi tror på, er muligt! Hvad vi ikke tror på, er ikke muligt!” – citat Priya 

PRÆSENTATION AF REVISORKANDIDATER/VALG AF REVISOR 

Revisor: Hans Alexandersen 

Revisor: Ole Hultén 

AFRUNDING 

Gå gerne ind på AlleOS.alternativet.dk og ret din profil til – det er et godt værktøj for os alle. 

Deltag også gerne på Dialog.alternativet.dk – herinde vil det være muligt at læse nyhedsbreve, som 

desuden også sendes som mails til Alternativet Skanderborgs medlemmer 

Wiki.alternativet.dk ligger der referater fra hovedbestyrelsen og andre afdelingers møder 

Facebook grupper: Alternativet Skanderborg Kredsen – er en ældre gruppe fra folketingsvalget. Denne 

gruppe dækker udover Skanderborg også Odderkredsen. Denne gruppe benyttes ikke aktivet af Alternativet 

Skanderborg  

Lukket Gruppe: Skanternativet – Alternativet Skanderborg Aktive medlemmer – benyttes internt. 

Åben Side: Alternativet Skanderborg – Dette bliver frem over hovedsiden, hvor oplysninger og invitationer 

lægges op.  

Bestyrelsen står for at få lavet en plan for kommunikation herunder pressemeddelelse om vores stiftelse. 

Der bliver desuden kigget på, hvordan vi kommunikerer med lokalpressen. Der skal måske også tænkes på 

alternative medier f.eks. Det Sker på Skanderborg og Rys hjemmesider. 

TILLYKKE TIL OS ALLE SAMMEN 


