
Program for Årsmøde og Opstillingsmøde i Alternativet Kalundborg 

Sted: Gorilla Bar, Tid: 18.00 - 22.00
Kordilgade 40 (kælderen) Dørene åbnes kl. 17:30
4400 Kalundborg

Du er velkommen fra kl. 17:30 så du kan nå at få skænket en kop kaffe / the.

Der vil blive serveret en let og gratis anretning i pausen mellem Årsmødet og Opstillingsmødet.
Drikkevarer kan købes i baren. 

Program

kl. 18:00 Årsmødet starter (jf. særskilt dagsorden) 
Velkomst og valg af dirigent, referent, stemmetællere  

kl. 18:05 Godkendelse af dagsorden for Årsmødet 

kl. 18:10 Forpersonens beretning
 
kl .18:20 Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

kl. 18:25 Behandling af forslag til vedtægtsændringer (jf. bilag)

kl. 18:58 Afstemning om vedtægtsændringer

kl. 19:00 PAUSE 
Der serveres en let anretning  
Debat om lokalpolitiske fokusområder op til KV17

kl. 19:30 Opstillingsmødet starter (jf. særskilt dagsorden)

kl. 19:30 Debat vedrørende valg af spidskandidat

kl. 19:45 Præsentationsrunde inkl. spørgetid

kl. 20:15 Valg af kandidater

kl. 20:30 PAUSE

kl. 20:40 Årsmøde genoptages

kl. 20:40 Valg til bestyrelsen

kl. 21:00 Debat om indgåelse af valgforbund  
 
kl. 21:20 Eventuelt

kl. 21:50 Årsmødet afsluttes med en check-ud runde
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Dagsorden for Årsmøde i Alternativet Kalundborg 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller(e) 

2. Forpersonens beretning 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 

4. Behandling af indkomne forslag 
1. Vedtægtsændringer 
2. Valgforbund eller ikke valgforbund - debat til at kvalificere bestyrelsen til at træffe en 

afgørelse?  

5. Valg til diverse tillidsposter 
1. 5-9 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.  
2. Mindst to suppleanter for 1 år 
3. En revisor for 1 år 
4. En revisorsuppleant for 1 år 

12. Eventuelt 
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Dagsorden for Opstillingsmøde i Alternativet Kalundborg 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller(e) 

2. Kort præsentations-runde af opstillerne (5 min pr. opstiller) 
 
Forslag til punkter:  

1. Hvem er du? 
2. Hvilke (lokal)politiske områder interesserer du dig mest for? 
3. Hvad er dine faglige/personlige styrker og svagheder? 
4. Hvorfor stiller du op som kandidat til Kommunalvalget? 
5. På hvilken måde forestiller du dig, at gøre Alternativets værdier og politik synlig i det 

lokalpolitiske landskab i Kalundborg Kommune? 

3. Spørgsmål til opstillerne fra medlemmerne af Alternativet Kalundborg 

4. Valghandling* 

*Hvert medlem kan afgive én (1) stemme pr. opstiller. En opstiller er valgt som kandidat såfremt 
denne opnår 50% eller derover, af de samlede antal afgivne stemmer. 
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