
#1 bestyrelsesmøde i den nye lokalkreds 

Aarhus 
  

Tid: 19.september 2016 kl.19.30 – 22.00 

 

Sted: Klostergade 35, FrivilligCenter for Seniorer (Foreningsbutikken), Aarhus C. 

 

Deltagere:  

Leon Aahave Uhd, Jan Persson, Rasmus Foged Lauritsen, Sif Stig Poulsen, Tenna 

Duch Schaldemose, Trine Aslaug Hansen, Annegrethe Jørgensen(supl.), Lisa 

Kuyucu (supl.), Carsten Borup og Jacob Saaby Nielsen (supl.), 

 

Referent: Leon Aahave Uhd 

 

 

DAGSORDEN 

1.     Velkommen ved Carsten Borup 

•         Carsten Borup bød velkommen til Kloster Cafeen og fortalte om konceptet 

•         Vi har Danmarks største kommunalforening (i Alternativ regi) 

•         Det er en stor opgave at løfte dette område, så det er vigtigt at involvere flere kræfter 

allerede nu, således at det ikke bliver for stor en byrde. 

•         Vi bør fokusere på at få defineret og identificeret de opgaver der ligger lige for 

  

2.     En kort præsentation til hinanden 

● Jan 

○ Til daglig arbejdende ved skat.dk omkring bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. 

Har en baggrund som speditør ved Toldvæsenet og har arbejdet sig op derfra. 

○ Har ikke tidligere været partipolitisk engageret, men har været meget engageret 

indenfor miljøspørgsmål; specielt omkring de mindre vandløb ifm. med 

landbrugspakken. 

● Trine 

○ Til daglig arbejdende som lærer. Har primært arbejdet med børn og unge indenfor 

autisme. 

○  ikke tidligere været engageret i partipolitik. Alternativet er et sted hvor Trine får 

energi og føler at der er fokus på de vigtige udfordringer. 

○ Har afholdt symposier i sin baghave - fokus på dialog omkring udfordringer. 

Processer med fokus på kreative og innovative metoder. 

● Lisa 

○ Har arbejdet som SOSU de sidste ti år som nattevagt. Er lige stoppet. Arbejder 

også med psyko- og fysioterapi 

○ Har været rigtig meget nede på Nørre Alle og er vild med Å 

● Tenna 



○ Laver en masse projekter og er i forskellige praktikker og løntilskud. Har arbejdet 

med en lang række forskellige ting. Fælles for det hele er passion og frivillighed. 

Netværk og samling af folk på tværs af forretning og universitet 

○ Har aldrig været politisk aktiv. Men denne gang har hun fundet noget. 

● Sif 

○ Lærerstuderende. Håndværk, design. Er lige kommet i praktik 

○  Går op i det sociale elementer ved uddannelsessystemet.  

○ Har altid interesseret sig for politik og retfærdighed. Første gang at hun kan 

mærke at det er muligt at få en indvirkning på samfundet. 

○  

● Leon 

○ Baggrund fra Antropologi. Har startet SustaIN Festivalen i Aarhus med nogle 

venner. Er meget engageret i Bæredygtighed. Arbejder for CLEAN – Danmark 

Grønne Klynge som projektleder 

○ Har ikke før været engageret i Politik. Var CONCITO Radikale Venstre (Læs Martin 

Lidegaard) interesseret. Er inspireret af Å – hjalp Josephine Fock med plakater i 

valgkampen. 

●  Annegrethe 

○ Har ingen partipolitisk erfaring, men har været engageret i flere forskellige ting 

igennem sit liv. Kom tilfældigvis forbi en Pola på Nørre Alle omkring klima. Det var 

en spændende ny proces, som inspirerede. Er mest inspireret af 

klimadagsordenen. 

○ Blev klimainteresseret efter at have været i Norge, hvor det var svært at se den 

åbenlyse selvmodsigelse i at man sælger så store mængder olie samtidig med at 

man påstår at man er klimaprogressiv. 

○ Er på efterløn. Arbejdede i sundhedssektoren inden. 

● Rasmus 

○ Er jurist ved domstolene. Har arbejdet som leder ved de sidste otte år. Er 

inspireret af at få det bedste ud af sine medarbejdere; skabe de rigtige rammer og 

inspirere 

○ Har altid været interesseret i politik. Forældrene meget venstrefløjs. Var meget 

engageret indenfor radikal ungdom i Aalborg. Efter uddannelse forsvandt lysten 

løbende. Inspireret af Alternativet grundet fokus på klimadagsordenen à 

realismen. 

○ Vil gerne i folketinget og stiller op ved næste valg, hvor han håber at komme ind. 

○ Er i sin fritid fodbolddommer 

●  Carsten 

○ Har lavet rigtig meget i sit liv. Har det sidste år været leder af et fritidscenter. Før 

dette var han selvstændig, hvor han arbejdede for at modvirke seksuel misbrug. Er 

med i flere initiativer. Oprindeligt tømrer, har arbejdet som svejser på Aarhus 

Havn. Har undervist kvinder i håndværkerfag. Har været engageret i 

fagbevægelsen. Har været leder af en daghøjskole. Har været leder af sex og 

samfund Vest. Har siddet i MANGE bestyrelser. 

○ Har været med i mange forskellige partier, da han har et princip om at melde sig 

ind i et parti, hvis han har stemt på dem to gange. Har sidst været medlem af 



Socialdemokratiet. Har også været med i venstreorienterede initiativer i 70erne 

med Uffe. 

○ Bedstefar var minister for Konservative. 

●  Jacob  

○ Har altid arbejdet med IT (helt tilbage fra C64). Har læst ledelse og har været leder 

siden 2012 

○ Har aldrig været politisk aktiv, men har altid været interesseret. Har været meget 

antiautoritær og har ikke følt at der var plads i de konventionelle partier til 

diversitet ift. Holdninger (hele pakker eller ingenting 

○ Var med på Niko’s kampagnehold, hvor han arbejdede med det digitale à blev 

meget inspireret af dette og følte at der var plads til diverse holdninger. Ideen med 

ny politisk kultur er vigtig for at modvirke politikerlede. 

○ Har ikke lyst til at stå i front (som kandidat), men vil meget gerne stå bagved og 

støtte op omkring bevægelsen. Borgerløn og deslige er interessant og tiltalende. 

Modvirke jobcenter problematikken.  

  

3.       Hvilke opgaver har vi lige foran os: 10 Minutters diskussion 2 og 2. Nedenstående er blot et udtryk 

for brainstorm dog med tematiseringer: 

● ·         KV17 

○ o   Vi skal have lavet en støttefunktion for kommunalvalgspolitikkerne 

○ o   Procedure for valget af kandidater 

● ·         Administration 

○ o   Vi skal have styr på økonomi og finansiering 

○ o   Skal vi overveje at have en lønnet medarbejder i vores lokaler for at 

sikre at det hele spiller 

○ o   Klarlægning af vores interne kommunikation i bestyrelsen 

● ·         Aktiviteter 

○ o   Vi skal arrangere Åbne møder 

○ o   Vi skal have en visionsworkshop for Aarhus 

● ·         Kommunikation 

○ o   Forenkling af de forskellige kanaler vi bruger 

○ o   VI skal have en opdateret aktivitetskalender 

○ o   VI skal lave en medlems pjæce 

○ o   VI skal have AlternaTinder [Børs for idepersoner og projektpersoner] 

○ o   Hvordan er vi synlige overfor vores medlemmer i Aarhus? 

● ·         Grupper 

○ o   Vi skal have en gruppe omkring lokaler 

○ o   VI skal have kandidatudvalg 

● ·         Roller 

○ o   Kommunikationsansvarlig 

○ o   Medlemsansvarlig 

○ o   2017ansvarlig 

○ o   Aktivitetsansvarlig 

○ o   Politikudviklingsansvarlig 

○ o   Lokaleansvarlig 

○ o   Kontaktperson til storkredsen og landssekretariatet 



○ o   Kasserer 

○ o   Viceforperson 

● ·         Aktivisme 

○ o   Vi skal forsøge at have et overblik over de eksisterende initiativer og 

hjælpe folk videre med deres ideer 

○ o   Vi skal sørge for at vi ikke kommer i konflikt med andre initiativer i 

Aarhus 

○ o   Hvad skal vi bruge energi på i Aarhus [Kandidater vs. Aktivisme vs. Xxxxx] 

  

4.     Hvordan vil vi organisere vores bestyrelsesarbejde (forretningsorden kan det kaldes)? 

•         Vi skal uddelegere beslutningsmandater til de forskellige arbejdsgrupper 

•         Hvordan kan vi være nytænkende i vores organisationsstruktur uden at vi mister 

følingen med initiativerne? 

•         Hvilke ting kan vi uddelegere og hvilke ikke?  

                                                               i.      Vi kan ikke have aktivisme som er imod vore værdier 

                                                             ii.      Vi kan ikke lade folk bruge medlemspenge uden en 

bestyrelsesgodkendelse 

                                                            iii.      Vi skal have udformet nogle principper [STRUKTURGRUPPEN] 

•         Hvordan kan vi inddrage nye kræfter i vores arbejde 

                                                               i.      Vi kan forsøge at lave initiativer der er emnefokuserede 

                                                             ii.      Oprettelse af arbejdsgrupper, og bruge bestyrelsen som styregrupper! 

1.       Vi uddeler arbejdsgrupperne mellem os i bestyrelsen 

                                                            iii.      Jacob har en model, som han præsenterer næste gang 

  

5.     Og Lokalafdelingens liv? 

•         Vi skal have lavet introduktionsmøder for nye medlemmer 

•         Vi skal have et fast åbent møde (også for ikke-medlemmer) om måneden 

•         Vi skal have faste medlemsmøder der omhandler politikudviklingen 

è Overvej at lave dem sammen, så der er en naturlig overgang mellem de forskellige 

·         Vi skal så vidt muligt sørge for at der er ressourcer til at modtage nye mennesker i 

lokalerne 

·         Vi skal sørge for at spørge folk hvad de brænder for à fokuser måske på værdierne 

·         Kan vi definere et fælles ansvar og kultur blandt dem der bruger lokalerne til daglig 

ift. at modtage nye medlemmer/medlemmer der vil vide mere.  

·         Vi skal kommunikere med vores medlemmer i Aarhus à Carsten er den eneste på 

nuværende tidspunkt der har adgang. 

  

6.       Vores økonomi hvordan er den skruet sammen? 

•         Fra 1 januar 2017 får vi en del af medlemskontingenterne fra Storkredsen  

  

7.       Lokale overtagelsen i Nr. Alle` og den fremtidige struktur for stedet (og nøgler?) 

•         Vi overtager lokalerne nu her. Der er som sådant ikke noget formelt ved 

overdragelsen. 

  

8.       Konstituering med næstforperson og kasserer og andet? 

•         Kasserer:  



                                          i. Jan Persson tilbød sig som kasserer og blev godkendt af resten. Tillykke! 

                                                             ii.      Næstforkvinde: Tenna Schaldemose stillede op og blev valgt. Tillykke!  

  

9.     Hvordan skal kommunikationen i bestyrelsen og lokalafdelingen foregå? 

•         Denne vurderes i en arbejdsgruppe 

  

10.  KV17: Kommunalvalget og regionsvalg november 2017 sparkes snart i gang. Vi skal have fundet 

kandidater og afholdt et opstillingsmøde i løbet af godt 2 måneder: processen besluttes 

•         Tenna laver proces for KV17 og indkalder til et møde 

•         Tenna er endvidere KV17 Ansvarlig 

  

11.  Nedsættelse af stiftelsesmødets vedtagne udvalg: Vedtægtsudvalg & Politisk gruppe udvalg 

•         Politisk Gruppe 

                                                               i.      Leon er bestyrelsesansvarlig og indkalder til første møde 

  

12.  Kontaktforhold til resten af ALTERNATIVET; Landssekretariatet, FT-gruppen og politisk 

sekretariat, Storkreds Østjylland, Hovedbestyrelsen, Politisk Forum, andre lokalkredse i 

storkredsen og i DK – Hvem og hvordan? 

•         Jan Persson vil gerne være kontaktperson. Dette er naturligt siden han også er 

kasserer. 

  

13.  Hvilke opgaver har vi nu. Opfølgning på pkt.2. 

·         Herunder modtagelse af alle nye medlemmer 

o   Lisa vil gerne være kontaktperson og informere medlemmer omkring at vi er 

stiftede og introducerer vore tanker om åbne møder etc.  

·         Presse på at vi har fået en lokalafdeling (pressemeddelelse og plan) 

·         Medlemsinddragelse 

o   Afholdelse af åbne møder for dem som føler sig nye 

§  Sif vil gerne arbejde med bevægelsesdelen og inddragelse af 

medlemmer. Hun er medlemsinddragelsesansvarlig à overblik over 

aktiviteter 

§  Jacob kunne godt tænke sig at være med til at facilitere møder og 

deslige. Han er tilmeldt den kommende facilitatoruddannelse. 

§  Trine vil gerne arbejde med dette 

o   Medlemsmøder 

·         Planlægning af omfang af faste medlemsmøder 

o   Annegrethe vil gerne fokusere på dette område på et konceptplan 

·         Kommunikation  

o   Kommunikation udadtil (?) 

§  Tenna er presseansvarlig 

§  Annegrethe er med på holdet 

o   IT Infrastruktur 

§  Jacob vil gerne være ansvarlig for IT området. 

·         Næste årsmøde gruppe 

·         Lokalegruppe – åbne/lukke og ordne/forny 



o   Lisa vil gerne være lokale(med)ansvarlig, da hun i forvejen er dernede en 

dag om ugen.  

o   Carsten kender nogle der gerne vil være med i lokalerne. 

o   Sif vil gerne lægge tid efter de næste 6 uger grundet praktik 

  

14.  Aftale om de næste møder 

•         Næste møde er onsdag den 5 oktober på Nørre Alle  

 


