
 

Bestyrelsesmøde Alternativet Gladsaxe, mandag d. 30. juli 2018.  

Hos Malene, Løvfrøvej 43, 2880 Bagsværd 

 

Lukket møde (kun bestyrelsen) kl 18.30 - 19.00 

1. Håndtering af medlemsoplysninger, jvf datalovgivning 

Udsendelse af mails til medlemmer via ”Alle os” er ok. 

Der kan være et problem ift. vores FB-hjemmeside. MG forsøger at lukke denne.  

Alternativet Gladsaxe FB-gruppe videreføres.  

2. Personsag 

Drøftelse af opstillingsmødet ift. EU-parlamentsvalget og deraf kommende udmeldinger. Sadi opfordres til 

at deltage i kandidattræning og i at skabe netværk ift. kommende valg til EU-parlamentet. 

3. Økonomi, aftale om oprettelse af foreningsbankkonto 

Malene og Sadi opretter en konto, vi har penge der skal overføres fra KOS og partistøtte fra kommunen. 

 

Åbent møde kl 19.00 - 21.00 

Deltagere: Linda, Jens, Sadi, Kim, Sikandar, Malene 

1. Runde; aktiviteter siden sidste åbne møde 

Vi drøftede Sikandars debatindlæg bl.a. i EB, Kims deltagelse i politikudarbejdelse samt Gladsaxe-møde om 

Gladsaxestrategien drøftedes. Kim formulerer Lokal Agenda 21´s høringssvar på Gladsaxestrategien, der 

bl.a. vil indeholde en påpegning af de uambitiøse indikatorer, hvilket muligvis kan indgå i et evt. høringssvar 

fra Alternativet. 

2. Info fra kommune, bl.a valgplakater og nyt bookingsystem  

Der bliver alligevel ikke opkrævet betaling for ulovligt ophængte valgplakater. 

Malene tager hul på det nye bookingsystem i forbindelse med booking af Højgård-møde. 

3. Kort nyt til lokalforeningerne efter landsmødet 

Mail fra hovedbestyrelsen sendes rundt til alle. 



4. Det grønne råd, ref. fra sidste møde og dagsorden til næste møde  

Sadi har sendt dette rundt til orientering. Det kan også findes på kommunens hjemmeside. 

5. Planlægning af Gladsaxedag 

Deltagere: Gerne alle aktive medlemmer, Sikandar, Kim og Malene er bortrejst. Jens sender mail om gode 

ideer og initiativer + laver opslag i Højgaard-gruppe om dette. 

Mulige temaer: borgerløn, Uffe som statsminister, socialt udstødte og handicappede, at opstille en 

forslagskasse om initiativer Alternativet skal arbejde med i Gladsaxe. 

6.  Højgård i efteråret, temaer og det praktiske 

Malene sender forslag til datoer i oktober og november rundt efter at have tjekket hvornår Højgaard er 

ledig. 

Tema: den kommende EU-parlaments-valgkamp. Rasmus Nordkvist inviteres som taler. Sadi står som 

initiativtager og inviterer RN. 

Sadi foreslår film-festival, at invitere en bæredygtig tyrkisk filmfestival. Vender tilbage med flere 

oplysninger. 

7.  Årsplan; hvordan skal det kommende år forløbe i Å Gladsaxe -møder, temaer, aktivisme, 

forberedelse af EU-valg og Folketingsvalg.  

Vi opstiller en årsplan når næste Højgård-møde er i kalenderen. Foreløbig Gladsaxedag d. 25.8. og 

sommerfest d. 8.9. hos Malene. Indledes med deltagelse i klima-demo. 

8.  evt. 

Folketingsvalg: Kim har bestilt 450 plakater, Sikandar har bestilt 700 plakater 

Sadi har hentet priser for annoncer i Gladsaxe Bladet: 800,-kr for en annonce i cigaretpakke-størrelse i en 

indrykning. Sadi henter tilbud. Vi laver et budget når vi har overblik over vores formue. 

 

Næste møde: mandag d. 17.9. kl. 18:30 hos Malene 


