
Årsmøde i Alternativet Svendborg 8. juni 2017

Dagsorden
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af stemmetællere og referent. 
3. Bestyrelsens beretning for lokalforeningen. 
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.  
5. Behandling af forslag til vedtægtsændringer.  
6. Behandling af forslag fra medlemmerne. 
7. Valg af forperson. 
8. Valg af bestyrelse og suppleanter. 
9. Valg af revisor og suppleant. 
10.Evt. 

1. Valg af dirigent
Thor Clasen Johansen er valgt som dirigent

Det foreslåes at punkt 5 og 6 sættes først på dagsordenen. VEDTAGET
Det foreslåes at punkt 4 sættes sidst på dagsordenen. VEDTAGET

Herefter ser dagsordenen således ud:
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af stemmetællere og referent.
3. Behandling af forslag til vedtægtsændringer.  
4. Behandling af forslag fra medlemmerne. 
5. Bestyrelsens beretning for lokalforeningen.  
6. Valg af forperson. 
7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
8. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
9. Valg af revisor og suppleant. 
10.Evt.

2. Valg af stemmetællere og referent
Nikolaj Amstrup og Signe Søndergaard er valgt som stemmetællere

Kåre Wangel er valgt som referent

3. Behandling af forslag til vedtægtsændringer
Forslag 1:
“Forslag om etablering af Politikmøde”

For: 8
Imod: 11
Undlader at stemme: 2
FORSLAGET ER FALDET

Forslag 2: 
“Forslag om etablering af permanente arbejdsgrupper”

FORSLAGET ER TRUKKET



Forslag 3:
“Forslag om større enighed ved medlemsmøder”

Frands Frydendal foreslår et ændringsforslag til Forslag 3. Dirigenten påpeger at det ikke er 
muligt at behandle ændringsforslag på årsmødet efter vores gældende vedtægter.
På baggrund af stemningen på årsmødet opfordrer dirigenten den kommende bestyrelse til at 
arbejde med muligheden for fremover at kunne behandle ændringsforslag til forslag på 
årsmødet.

For: 5
Imod: 17
FORSLAGET ER FALDET

Forslag 4:
“Begrænsning af bestyrelsesmedlemmers kandidatur til politiske positioner”

For: 2
Imod: 17
Undlader at stemme: 3

Forslag 5:
“Digital afstemning”

For: 2
Imod: 18
Undlader at stemme: 2
FORSLAGET ER FALDET

4. Behandling af forslag fra medlemmerne
Forslag 1: 
“Forslag om dispensation til almindelig konstituering af forperson frem for direkte valg” 

For: 21
Imod: 0
Undlader at stemme: 1
FORSLAGET ER VEDTAGET

Forslag 2: 
“Forslag om undersøgelse af nye organisationsformer” 

For: 16
Imod: 0
Undlader at stemme: 6

5. Bestyrelsens beretning for lokalforeningen
Beretningen er godkendt med stemmetallene:
For: 21  
Imod: 0
Undlader at stemme: 1

6. Valg af forperson
Kåre Wangel opstiller som forperson

Kåre Wangel er valgt som forperson ved tillidsafstemning ved bifald, da der ikke er nogen 
modkandidat.



7. Valg af bestyrelse og suppleanter
Kandidater til bestyrelsen:
• Bente Kjær
• Johannes Irminger
• Frands Frydendal
• Tobias Jørgensen
• Lars Johannes Kristensen
• Erik Stent Pedersen

Følgende personer er valgt som bestyrelsesmedlemmer:
• Frands
• Johannes
• Erik
• Tobias

Følgende personer er valgt som suppleanter:
1. Suppleant: Bente Kjær
2. Suppleant: Lars Kristensen

8. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
REGNSKABET ER GODKENDT 

Bestyrelsen fremlægger desuden budget for 2017

Det påpeges i forbindelse med budgettet at bestyrelsen med fordel kan arbejde med et 
underskud i 2017, da 2018 med al sandsynlighed inkluderer en større ekstra indtægt gennem 
kommunal partistøtte. Dette underskud kan eventuelt financieres gennem sponsorater. 

Budgettet er taget til efterretning

9. Valg af revisor og suppleant
Som revisor er valgt:
Frede Guldholm

Som suppleant er valgt:
Kim Rønhof

Det har ikke været muligt for Kim Rønhof at deltage i mødet. Årsmødet giver enstemmigt lov til 
at han kan blive valgt in absentia. 

10. Evt.
Tak for et godt møde. Tak til dirigenten, til alle deltagerne og tillykke til den nye bestyrelse!


