
Referat af årsmøde i Alternativet Kalundborg 27. februar 
2017 
Venue: Gorilla Bar, Kordilgade 40, Kalundborg 

17 fremmødte, heraf 12 stemmeberettigede medlemmer – efter spisepausen mødte endnu 2 
stemmeberettigede frem. 

Forperson Rasmus Jørgensen. bød velkommen 

Rasmus Nordquist blev valgt som dirigent 

Emma Bjerrum som stemmetæller 

Peter Skov Larsen som referent 

Godkendelse af dagsorden 

Indkaldelse og dagsorden godkendt 

Formandens beretning: 

Formanden aflagde sin beretning, som blev enstemmigt godkendt 

 Beretningen vedlagt som bilag 1 

Forelæggelse af det reviderede regnskab samt budget 

Regnskabet var ikke blevet underskrevet af bestyrelsen. Efter noget forvirring om, hvem der 
skulle skrive under, pga udskiftninger i bestyrelsen, som ikke var blevet anført på regnskabet, 
blev der skrevet under. 

Forpersonen gennemgik regnskab for 2016 og budget for 2017. Regnskabet blev godkendt 
enstemmigt 

 Regnskabet vedlagt som bilag 2 

Vedtægtsændringer 

Forslaget til vedtægtsændringer var oprindelig affødt af behovet for at gøre det muligt for KV- 
og FT-kandidater at sidde i bestyrelsen. 

Men der viste sig, at der var en række afvigelser fra Alternativets minimumsvedtægter, der 
nødvendiggjorde yderligere ændringer. Dem havde den officielle indsender af 
vedtægtsændringsforslaget, Lea Jannerup Lie, forsøgt også at indarbejde i 
vedtægtsændringsforslaget. 

Efter udsendelsen af vedtægtsændringsforslaget, var Lea blevet opmærksom på yderligere 
nødvendige justeringer af vedtægterne, som hun anmodede årsmødet om at få til afstemning. 
Det kunne ikke lade sig gøre rent teknisk, så Lea opfordrede den kommende bestyrelse til at 
indarbejde dem i forretningsordenen. Det handler bl.a. om ikke-bestyrelsesmedlemmers ret til 
at deltage i bestyrelsesmøder. 

Inden afstemningen om vedtægtsændringer stemtes der om, hvorvidt de nye vedtægter kunne 
træde i kraft umiddelbart efter en eventuel vedtagelse. Enstemmigt vedtaget 

Herefter stemtes om de samlede vedtægtsændringer – igen enstemmigt vedtaget. 



Vedtægterne vedlagt som bilag 3 

  

Intermezzo: -spise- og snakkepause 

Mens vi spiste de dejlige tærter, vendte vi forskellige ting, vi kunne bringe op i KVvalgkampen: 

• Frikommune på socialområdet 

• Inklusion 

• Samling af kommunen 

• Symbiosetanken overføres til andre dele kommunen 

• Grøn indkøbspolitik 

• Større genbrug og kildesortering 

• Socialøkonomiske virksomheder 

• Større indsats for udsatte borgere 

• Investering i mennesker 

• Økologisk mad i kommunale kantiner 

• Udstykning af jord økologiske fællesskaber 

• Lytte til de ældre (der er blevet snydt af DF) 

• Integration 

• Demokratiets tilstand – borgerinddragelse 

• Flere træer 

• Prioritere de grønne områder mere 

Herefter sattes årsmødet på standby, og vi gik over til  

Opstillingsmøde til KV17, Kalundborg, 27. februar 
2017 
 
Spidskandidat 

Efter en debat om, hvorvidt vi skal have en spidskandidat eller ej, besluttede vi med stemmetal 
7 for, 5 imod og 2 undlader, at det skal vi. 

Præsentationsrunde: 

Torben Toft Andersen, Erling Vetterstein, Dannie Cuber, Finn Wendell og SvenAage Westphalen 
stillede op og præsenterede sig i et minut hver, hvorefter der var spørgsmål og debat. 

Der var en begrædelig mangel på kvinder, men vi holder muligheden åben for senere opstilling af 
sådanne personer, hvis de skulle melde sig… 

Fire blev valgt – Dannie, Erling, SvenAage og Torben 

Hvis der bliver behov for et supplerende opstillingsmøde, skal det holdes senest 26. juni 2017. 
Samme frist gælder for valg af spidskandidat. 



Herefter genoptog vi: 

 Årsmøde i Alternativet Kalundborg 27. februar 2017  

Valg til bestyrelsen 

6 personer stillede op til bestyrelsen: Dannie Cuber, Erling Vetterstein, Jens Mortensen, 
MieLouise Thorndal, Peter Skov Larsen, Rasmus Jørgensen. De blev alle valgt 

Valg af revisor 

Ulla Munksgaard blev enstemmigt valgt 

Indgåelse af valgforbund 

En kort debat viste overvejende modvilje mod at indgå i valgforbund, men det er i sidste ende 
bestyrelsens afgørelse. 

Eventuelt 

Vi afholder et debatarrangement på Gorilla Bar mandag 9. marts kl 19-21 med efterfølgende 
musik 


