
Referat af bestyrelsesmøde for Alternativet Skanderborg d. 31/10-16 

Til stede: Poul, Mira, Jesper og Hanne 

5 min stilhed. 

 

Kort fra hvert medlem 

(tages ikke til referat, da det er bestyrelsens interne redskab for trivsel i vores 

lille gruppe) 

Valg af referent, ordstyrer 

Hanne er referent, Jesper er ordstyrer 

 

Godkendelse af ref. 

Referatet godkendt 

Nyt fra: 

- forperson 

Jesper fortæller lidt om et rygte der tilsyneladende er opstået i kommunen. Det er at vi i Alternativet ikke 

ønsker at indgå i valgforbund med andre partier. Dette har ikke noget på sig. 

Jesper fortæller desuden at han på fredag skal interviewes til Aarhus Stiftstidende ang. vores forening 

og parti.  

Jesper fortæller også om en ide han har og gerne vil føre ud i livet. Det skal hedde demokratiets dag. 

Borgmester Jørgen Gaarde har givet tilsagn om at Rådhuset kan bruges til dette. Der ligger ikke noget 

om dato eller andre detaljer endnu. 

 

- økonomi 

Intet nyt 

 

- sekretær 

Hanne skal i gang med at lave det næste nyhedsbrev.  

Vi vil gerne bruge vores Facebook side lidt mere f.eks. til at informere om hvad bestyrelsen laver, samt 

få lidt mere gang i siden med debat osv. 

 

- kontaktperson til nye medlemmer 

kommer mere om det i punkter længere nede 

 

- udvalg/bestyrelsen 

Vi har endnu ikke nogen udvalg. Dette regner vi dog med at få i gang i denne måned, da der d. 22/11 

afholdes arrangement bla. Med henblik på at danne udvalg 

 

- uddannelse og kurser 

Mira vil gerne på kursus i kommunalvalg. Går videre med dette. 

 



Vigtige beslutninger / Akutte emner 

 

-  Fastlægge dato til årsmøde og opstart af planlægning (Oplæg v. Jesper) 

Vi bliver enige om at det skal være d. 17/1-17. Vi afholder to møder i et; nemlig opstillermøde til 

kommunalvalg og årsmøde.  

Vi vil gerne starte med at spise sammen. Mira og Jesper vil gerne i et udvalg der arrangerer dette. 

Jesper vil skrive til medlemmerne for at få nogle flere med.  

Vi har talt om tidspunktet fra k. 17-21.30 for at kunne nå det hele. Udvalget finder endeligt ud af det 

samt finder et sted vi kan være og planlægger mad. 

Der skal indkaldes til opstillermøde mindst 6 uger før mødet. 

Kandidaterne kan stille op 4 uger før. 

2 uger før opstillermødet skal kandidaturerne ud til medlemmerne. 

Man kan dog også stille op på selve opstillermødet. 

 

- Skal vi allerede nu annoncere efter kandidater? Hvordan og hvem? (Alle) 

ja det skal vi. Jesper skriver et oplæg til dette. 

 

 

- Vedtagelse af forretningsorden 

Vi kunne ikke vedtage forretningsordenen i dag, da den pga. misforståelse ikke er blevet renskrevet. 

Hanne gør dette til næste gang. Hun lægger den på bestyrelsens interne facebookgruppe, så de andre 

har mulighed for at komme med ændringsforslag og vi kan debattere det og blive enige.  

Forretningsordenen SKAL vedtages næste gang. 

 

 

Kommunikation, medlemmer, synlighed, nyhedsbrev, gennemsigtighed 

 

- Medlemsinddragelse (Mød Alternativet)(Jesper) 

Jesper vil gerne tage rundt på biblioteker o.lign og fortælle om Alternativet for interesserede. Poul vil 

gerne være med. De går videre med planlægning af dette. 

 

- Besøg af folketingskandidater (Jesper) 

Jesper er gået i gang med at arrangere et møde der skal hedde ”fra borg til borger” Her vil Josephine 

Fock og kandidaterne til folketinget fra Østjylland deltage. 

Dette skal både være for foreningens medlemmer og andre interesserede. 

Det kommer til at foregå d. 12/12. Jesper går videre med at arrangere dette og inviterer til det. 

 

Fem minutters oplæg om Alternativets værdier og ståsted (Politik og dogmer) 

Mira har valgt at tale om social bæredygtighed: 

Her er de 3 mærkesager 

 

 



1. balance i hverdagen 

Det vil f.eks. sige et fleksibelt arbejdsliv med 30 timers arbejdsuge som norm. Der tales om muligheden 

for en opsparingstimebank, sådan at f.eks. børnefamilier kan arbejde mindre og få en mindre presset 

hverdag. 

Det vil f.eks. også sige flere eksperimenter med boformer der giver mere fællesskab, som kommunen 

f.eks. til jord til rådighed for. 

 

2. investering i mennesker 

Den 4. sektor (frivillige og græsrødder) skal have plads til at eksperimentere, gøre skæve ting. Vi skal 

have et mere helhedsorienteret syn på mennesker, der ikke passer ind i de ”normale” kasser. 

Sociale investeringsfonde kan arbejde for at mennesker har det godt. 

 

3. alle skal kunne bidrage til samfundet 

Arbejdsløse skal ikke ses som en belastning. Alternativet vil gerne investere i dem. Det kan f.eks. ske 

ved hjælp af basisydelse uden modkrav. Mindre kontrol og markant forenkling af socialsystemet frigiver 

penge. Alle skal kunne bidrage enten lidt eller mere, der skal skabes mulighed for dette. 

 

Fællesskabet i Alternativet Skanderborg, politikudvikling, nye tiltag 

 

Arrangementer (Trine og Mira) 

Trine og Mira har planlagt et medlemsarrangement. Det bliver d. 22/11. Kl. 17.30-18.30 spiser vi 

sammen og derefter starter mødet. Program for dette følger. Vi tænker alle over hvad der vil være 

godt at servere (vegetarisk) og skriver sammen i facebook gruppen om dette. Mira spørger på 

Steinerskolen om vi kan være der. Hvis ikke spørger Hanne på Bakkeskolen i Hørning. 

Mira beder om hjælp til at arrangere hvis der er behov for det. 

Andre emner 

Vi er blevet enige om at vi vil ringe rundt til alle medlemmer, både nye medlemmer og eksisterende. Vi 

deler dem op mellem os, så vi hver især ringer til dem der bor i vores eget lokalområde. 

Mira har lavet en tjekliste med ting som vi kan tale med medlemmerne om når vi ringer. 

Jesper får fat på medlemsliste, så vi kan få fordelt dem mellem os. 

 

 

- Årshjul (Mira) 

Mira har lavet et årshjul med hvad vi foreløbigt ved der skal ske i den nærmeste fremtid og i det 

kommende år. Vi tilføjer løbende ting hertil. 

 

 

- Er vi på rette vej? Er vi alternative? (Mira) 

Vi har haft en snak om hvordan vi gør, når nye ting sættes i gang. Der er lidt forskellige holdninger til  

om det altid er nødvendigt at delagtige den øvrige bestyrelse i nye ideer, før der eksternt laves 

aftaler om at føre dem ud i livet. Nogle mener det kan være dræbende for initiativet og at alle er 



velkomne til at handle på deres gode ideer uden nødvendigvis at have resten af bestyrelsens 

opbakning på forhånd. Andre har det synspunkt at en god ide ofte kan blive endnu bedre ved at vi 

inspirerer hinanden, og at det er vigtigt at alle føler de er med i beslutningerne. Vi havde en god og 

åben snak om det, og er blevet enige om at vi skal være gode til at lytte til hinanden og fremkomme 

med det, hvis der er noget som kunne foregå på en bedre måde. Endelig er vi enige om at være 

forskellige og dette skal der være plads til.  

 

Opsamling og hvem gør hvad? 

Mira laver tjekliste færdig og sender til Jesper 

Jesper finder medlemsliste 

Mira og Hanne tjekker skoler og finder menu til medlemsarrangement 

Jesper sætter numre på dagsorden-skabelonen  

Hanne laver nyhedsbrev snarest 

Jesper laver opslag på Facebook ang. årsmøde og opstillermøde, bla. Dato for opstilling af 

kandidaterne 

Mira og Jesper aftaler nærmere om årsmøde + inviterer andre medlemmer til at deltage i 

planlægningen 

Hanne laver oplæg til næste gang – emne: kontanthjælp uden modkrav/UBI 

 

Kommende møder 

16-11-16 

8-12-16 

 

Evt. 

Intet 

 

Har alle sagt hvad de ville? 

Ikke til referat 


