
 

 

 

 

Referat bestyrelses- og åbent bestyrelsesmøde 04.12.17 

Til stede: Jens, Malene, Jakob, Kim, Sadi, Mogens, Linda Due, Sikandar, Jakob (landstovholder Unge),  

Anette Buhl, Tine     Afbud: Viviana, Claus 

Før åbent møde kl. 20 delte bestyrelse og kandidater vores oplevelser med valget. 

 

Vi var enige om, at være skuffede over ikke at være kommet ind i byrådet men når det nu er sådan så er vi glade for, 

at vores valgforbund med Enhedslisten trods alt gav dem et godt valg og ud af det er kommet en plads til Sadi i Det 

grønne råd, hvor Kim også sidder for Agenda 21 – en god og relevant platform til at få politisk indflydelse omkring 

miljø og ”det grønne” i Gladsaxe. 

Vi tænker ikke at vores sag med Monas udmeldelse og kritik af os har gjort at vi ikke blev valgt. Måske mistede vi 

nogle få stemmer der men vi mener, at den negative presse der var generelt omkring Alternativet op til valget havde 

større betydning og effekt. 

Vi var enige om at være trætte efter valget og drænet for energi, da vi desværre brugte meget negativ energi på 

sagen med Mona i stedet for at blive opløftet og energiske af positiv politik, men samlet set, så er vi ved godt mod og 

glæder os over, at vi har god tid til næste gang og derfor vil være langt bedre forberedte og solide i vores valgkamp – 

også i forhold til økonomi, hvor vi slet ikke har kunnet matche de andre partier. Vi har som kandidater og bestyrelse 

haft 9.000,- til valgkampen og har også brugt personlige midler for at få enderne til at mødes.  

Vores oplevelse af, at være deltagere i valgkampen og dermed få kontakt til det politiske liv i Gladsaxe har været 

generelt positiv. Særligt vores samarbejde med Enhedslisten har været åbent og vi er blevet godt hjulpet og følt os 

mødt og velkomne. 

Åbent møde fra kl. 20.00 
+ deltagelse af medlemmer (Linda Due, Sikandar, Anette) 

Punkt 1: Efter valget: Evaluering, erfaring mm. 

Vi spurgte Linda, Sikandar og Anette om deres oplevelse set udefra omkring valget og det afstedkom særligt tre 

punkter: 

1: Hvad skete der omkring Mona? 

Vi redegjorde for forløbet og efterfølgende fik vi den tilbagemelding, at vi havde håndteret situationen professionelt 

og kompetent. 

Erfaringer:  

1. Vi skal arbejde over længere tid med vores kandidater og være bedre til at gå tættere på og udfordre.  Dette 

skal indarbejdes i en kalender meget tidligt før relevante valg og afstemninger. 

2. Meget vigtigt at vi har fokus på, at vores medlemmer kommer og stemmer når vi kalder ind, da et større 

fremmøde vil gøre processer og afstemninger mere troværdige og reelle, da det ellers ser ud som om det er 

en lille gruppe som styrer det hele. 

3. I forhold til den aktuelle sag med Mona brugte vi (meget forperson) mange kræfter og tid på kommunikation 

for at afstemme vores mandat og vores positionering i forhold til Alternativet generelt for at agere og handle 

i overensstemmelse med vores Alternative ånd – her har vi fået meget læring. 

2: Vi var utydelige i valgkampen: 



Svar: 

1. Vi havde et budget på 9.000,- kr. til at føre valgkamp for. Det rakte til plakater og diverse småting. Rollups, 

flyers og del af plakatbudget blev finansieret af vores egne personlige midler. 

2. De andre partier var meget synlige i Gladsaxebladet, hvor vi slet ikke havde økonomi til annoncering – det 

har nok givet en stor forskel i oplevelsen af synlighed. 

3. Vi deltog i alle mulige debatter. 

4. Vi har været på gaden i flere omgange siden i sommers for at gøre os synlige. 

5. Vi var omkring 10 mennesker der gennemførte valgkampen, hvilket i sig selv gav en begrænsning.  

3: Sadi var en stærk kandidat til at repræsentere Alternativet 

Rundt om bordet var der stor ros og anerkendelse til Sadi for hans måde dels at være kandidat på (troværdig, 

inviterende, reel) og hans måde at kunne være i konflikten med Mona (empatisk, tålmodig, loyal overfor det fælles). 

 

Punkt 2: Vejen frem herfra? Hvad skal der ske? 

Tiden var desværre fremskreden, hvorfor vi ikke fik tid til at dykke særlig meget ned i dette emne, men en 

inspirationsliste på forskellige forslag: 

1. Anette havde en inspirationsavis (Folkeavisen – et bæredygtigt Danmark) med til os vedr. konkrete og 

praktiske måder at ”dyrke det grønne” – en vigtig og god inspiration vi skal have med videre frem. 

2. Sadi Reparationscafe - den vil Annette gerne udvide til et forslag om et åbent værksted, drevet a kommunen, hvor 
borgere kan droppe ind og lave forskellige håndværk og kreativt arbejde, som på Godsbanen i 
Århus: http://godsbanen.dk/muligheder/godsbanens-aabne-vaerksteder/ 
Sadi filmfestival – har kontakter i Tyrkiet og vil undersøge nærmere (bibliografen?) 

3. Mogens – Rapper Marwan Ahmed Mohamed: Koncert + tema til at forebygge bandekriminalitet. 
http://politiken.dk/debat/art6210626/Det-er-folk-der-er-f%C3%B8dt-her-og-taler-perfekt-dansk-men-alligevel-
betragtes-som-udl%C3%A6ndinge-der-render-og-skyder-hinanden Politiken / Debat 18.11.17. 

4. Mogens – Gentofte byråd arbejder i ”opgaveudvalg” – helt ny organisering af borgerdemokrati: 
https://www.altinget.dk/artikel/professor-bykonges-store-valgsejr-skyldes-genopfindelse-af-demokratiet   

5. Annette Buhl har været i Slovenien på kursus i Transition træning. Omstillingsbevægelsen har nogle værktøjer, fx 
en visionsøvelse, som vi evt. kunne bruge på vores poladag i februar. Annette står til rådighed, hvis vi har brug for 
input til programmet for det :-) 

 
Vigtige tidspunkter og datoer:  

1. Marts: valg af folketingskandidat og valg til bestyrelsen (ordinært årsmøde) 

2. valg af eventuel EU-kandidat til valget i juni 2019 – hvis, hvornår? 

3. Enighed om at sætte de næste datoer i kalenderen for at holde vores drive. 

a. 04.01 – lukket bestyrelsesmøde hos Jens 

b. 18.01 – julefrokost hos Jens og Tine 

c. 24.02 – POLA(-er?) på Højgård 

d. 07.04 – Højgård er reserveret 

e. 02.06 – Grillfest hos Mogens??? 

f. og så flere datoer selvfølgelig til de ”små” møder. Bestyrelsespunkt d. 04.01. 

 

Afsluttende runde: Vi tog en runde rundt om bordet: Et godt møde. Lyst og energi til det kommende 

arbejde. Godt at være sammen og vi skal være flere. + ….  

 

Referent og ordstyrer: Mogens 

 


