
Alternativets opstillingsmøde til Kommunalvalget 2017  

- og Årsmøde/ Generalforsamling i Alternativets Lokalforening, Skanderborg. 
Afholdt i Fælleshuset, Fælledvej, Skanderborg, den 17. januar 2017, kl. 18.-21.15 

 
Program: 
18.00 Velkommen 
 
Politikudvikling 
Gennemgang af valgprocedure til møderne 
 
18.15 Opstillingsmøde til Kommunevalget 
 
-Kort oplæg. Er der andre der ønsker at stille op? 
-Kandidater kaldes op foran og præsenterer sig 
 
a. Jesper Arbo Frederiksen 
b. Mira Issa Bloch 
 
-Fem minutter til hver kandidat 
-Spørgsmål til kandidaterne 
-Skal vi have en spidskandidat?  
(Afstemning ved håndsoprækning) 
-Valg af kandidater 
-Info samt stemmeoptælling 
-Resultat af afstemning. Kandidater præsenteres 
 
19.15 Lone Landmand, foredrag om vore fødevarers manglende kvalitet  
 
20.15 Årsmøde 
 
-Valg af dirigent 
-Valg af stemmetællere og referent(er) 
-Bestyrelsens beretning for Alternativet Skanderborg 
-Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse 
-Behandling af forslag fra medlemmerne 
-a. Ændring af vedtægter forslag 1. 
-b. Ændring af vedtægter forslag 2. 
-c. Godkendelse af bestyrelsens beslutning ang. 
fravigelse af vedtægter i forhold til §10 stk. 5. 
-Valg til bestyrelsen 
-a. Præsentation og valg af kandidater 
-b. Hanne Stender Damkjær 
-c. Mira Issa Bloch 
-Valg af revisor (er) 
-Eventuelt 
 
21.15 Afslutning 

 
Referat fra mødet: 

Der var 13 deltagere i mødet, som var indkaldt via digitale medier. 

Jesper bød velkommen. 

Karen O. blev valgt til referent. 

 

Mira præsenterede bestyrelsen: Trine, Hanne, Poul, Jesper og Mira.  

Hanne redegjorde for, at der foreløbig er nedsat 5 grupper, tilsvarende kommunens udvalg. Disse er åbne for 



tilmelding. Dette går igen i hele Alternativets arbejde, at man ønsker mest mulig åbenhed i arbejdet. Alle, - også 

ikke-medlemmer, - kan deltage efter ønske og interesse. Fra bestyrelsen er man i gang med en rundringning til 

samtlige medlemmer for at gøre arbejdet i Alternativet mere synligt og interessen søges også øget ved afholdelse 

af møder i lokalområderne.  

Opstilling og valg af kandidater til Kommunalbestyrelsesvalget 2017 

Kandidaterne til Kommunalvalg2017: Jesper Arbo Frederiksen og Mira Issa Bloch præsenterede sig i et kort oplæg 

Jesper gav et kort oplæg og fortalte, at han og Mira ønsker at stille op til Kommunalvalget 2017. 

Han spurgte: "Er der andre, der ønsker at stille op?" Dette var ikke tilfældet. 

Derefter præsenterede kandidaterne sig, efterfulgt af en spørgerunde. Begge kandidaterne har lavet et skriftligt 

indlæg, som ved-/hæftes/lægges referatet. Miljøet vil især være i fokus for arbejdet. Der findes en fin miljøplan 

for Skanderborg Kommune og i afgørelser følger man lovgivningen, men stræber især efter at være en 

erhvervsvenlig kommune. Første krav fra Alternativet vil være, at kommunalt ejede arealer skal dyrkes økologisk. 

Det første halve år i en ny kommunalbestyrelse udarbejdes visioner. Derefter følger det konkrete arbejde med 

dem.  

Hanne fremlagde spørgsmålet: "Skal der vælges en spidskandidat?" Flertallet valgte, ved håndsoprækning, at det 

skulle der ikke.  

 

Næste punkt var "Valg af kandidater". Trine og Jørgen var stemmetællere. 

Ved den skriftlige afstemning blev begge kandidater valgt enstemmigt af alle fremmødte, hvilket blev efterfulgt af 

klapsalver. 

Valget vil blive fulgt op af et møde med kommunaldirektør, Lisbeth Hinnerup og der har allerede været holdt 

møde med borgmester, Jørgen Gaarde. 

 

19.15 Lone Landmand, foredrag om vore fødevarers manglende kvalitet  

Dette foredrag blev fulgt med stor interesse og spørgelyst. Lone fik mange klapsalver og blev takket af Jesper. 

 

20.15 Årsmøde og valg af bestyrelse 

 

Valg af dirigent: Jesper  

Valg af stemmetællere:  Trine og Jørgen og referent: Karen O. 

Jesper aflagde bestyrelsens beretning for Alternativet Skanderborg, dette blev godkendt og vil blive lagt på 

"dialog.alternativet.dk" under "Lokalforening Skanderborg", samt sat på face book under "alternativet 

Skanderborg" og evt. udsendt som nyhedsbrev til medlemmerne. 

 

Jesper fremlagde regnskab og budget til godkendelse. Det indeholder en masse 0`er, men der skal snart være 

budgetmøde 2017 med Østjysk Storkreds. Ligesom det ikke vides, om Hovedbestyrelsen vil give tilskud til 

budgettet. Som bank er valgt Arbejdernes Landsbank, Skanderborg. Merkur bank er fravalgt p.gr.a. høje gebyrer 

(Kr. 1.000 årl.) To punkter, KV17  og Aktivisme  blev foreslået lagt sammen til ét punkt, hvor bestyrelsen har ret til 

at fordele beløbet, kr. 4.000. Dette blev godkendt. Budget og regnskab blev godkendt. 

 

Behandling af forslag fra medlemmerne. Ingen forslag. 

 

Ændring af vedtægter forslag 1: Enstemmigt vedtaget: Fremover er antal bestyrelsesmedlemmer 3-7. 

Ændring af vedtægter forslag 2: Vedtaget: Ordet "kalenderår" ændres til "bestyrelsesår".  

Ændring af vedtægter forslag 3: Godkendelse af bestyrelsens beslutning ang. fravigelse af vedtægter i forhold til 

§10 stk. 5.  

Årsmødet godkender bestyrelsens beretning og dermed ændringen af dette punkt. 



Regnskabet følger kalenderåret. 

Præsentation og valg af kandidater til bestyrelsen for Alternativet Skanderborg 

Nuværende bestyrelsesmedlemmer: 

Jesper Arbo Frederiksen 

Hanne Stender Damkjær 

Mira Issa Bloch 

Poul Møller 

Der har været travlt i bestyrelsen og mange ting har skullet besluttes. Derfor var der forslag om, at bestyrelsen 

kunne overlade mere til grupperne og fungere mere forretningspræget. Dette forslag blev forkastet og efter at 

nuværende bestyrelsesmedlemmer i positive vendinger havde anbefalet nye at stille op, meldte et par nye sig.  

Karen Rasmussen og Jørn Simonsen blev nyvalgte i bestyrelsen, således at denne nu tæller 6 medlemmer.  

Som suppleanter blev valgt: 

Trine og Hanna Lindstrøm. 

 

Valg af revisor:  

Leif Halberg 

 

Eventuelt: Der udsendes snarest en oversigt over, på hvilke sider på digitale medier, Alternativet kan findes. Der 

er også lovet en ny hoved-hjemmeside fra Landsledelsen. 

Meddelelser fra Alternativet, Skanderborg kan findes på: 

dialog.alternativet.dk 

og:  

alleOS.alternativet.dk 

21.15 Afslutning 

 

 


