
Referat åbent bestyrelsesmøde Alternativet Gladsaxe tirsdag d. 27.09.16 kl. 19-21. 

Mødelokale 6 (kælderen) Gladsaxe Hovedbibliotek. 

 

Fra 21-21.30 lukket møde kun for bestyrelses- og udvalgsmedlemmer. 

Dagsordenspunkter fremsendt separat via mail. 

 

Til stede: Tine, Peter, Claus, Jakob og Mogens. Afbud: Jens, Annette, Linda, Josefine, Sasse 

 
1. Runden – med alle fremmødte (udenfor referat eksklusiv relevante informationer / forespørgsler) 

a) Hvad er du optaget af i politik og/eller Alternativet lige nu? 

 

2. POLA´er 

a) Beslutning vedr. politisk emne til POLA 04.10. 

b) Hvem deltager? Tovholdere og procesholdere (Sasse og Josefine). 

c) Emner til kommende POLA´er og MEGET gerne et par datoer!) 

 

2.a: Fremsendt oplæg fra Sasse blev godkendt. Det betyder, at d. 04.10 bliver en start-POLA, hvor 

overskrifterne for de næste to POLA´er findes. 

2.b: Jakob, Mogens, Claus kommer. Peter og Jens opfordres til at komme med insp. til kommende 

POLAer. Sasse og Josefine står for afholdelsen. 

2.c: se pkt. a. 

 

3. Information, opsamling og oprettelse vedr. udvalg i Alternativet. 

a) FV, KV og sundhedsudvalg – input fra deltagere /medlemmer af udvalg.  

b) FV. Kommer der valg i efteråret? Vi skal lave en gruppe, der i givet fald står for valgkampen. 

c) KV17.  

1. Valg af udvalg til at arrangere opstillingsmøde praktisk og indholdsmæssigt + dato? 

2. Kandidatensemble? 

3. Relevante byrådsmøder i den kommende fremtid. 

 

3.a: Tine har meldt sig til SV men har ikke hørt noget endnu – det kommer. Ingen inf. fra KV pt. Claus 

informerede vedr. møde omkr. FV. Næste møde i FV d. 12.10 (Claus deltager). 

3.b: Vi skal stå inde for Kim som vores aspirant inden d. 12.11 til opstillingsmøde i storkreds København. 

Vi indkalder Kim til at komme med sit valggrundlag. Vi har et undrende spørgsmål: Hvordan kan det 

være, at kandidater selv skal betale deres kampagne? (Skriv til Eddy – Mogens). I tilfælde af FV i dette 

efterår, så har vi en undtagelsessituation med hurtige indkaldelser (Jakob er interesseret). 

3.c.1: Udskudt til næste møde.  3.c.2: Udskudt til næste møde. 

3.c.3: 29.09, Jens deltager. 12.10: 2. behandling af budget, (Claus  12.10?), Mogens deltager d. 09.11 og 

måske 14.12. 

 

4. Evaluering af ”Mød Alternativet” 

a) Evaluering. Feed-forward. 

b) Med hvilken frekvens skal vi lave ”Mød Alternativet”? 



c) Skal vi samarbejde med de omkringliggende lokalforeninger om afholdelse af fælles ”Mød 

Alternativet”? 

 

4.a: God form. 

4.b: Omkring maj måned næste år indtil videre. 

4.c: Ja. MJ kontakter omkringliggende lokalforeninger. Idéer: Herlev, Gentofte, Lyngby-Tårbæk. 

 

5. Gladsaxe som værter for uddannelsesforløb udsprunget af DNA-gruppen? 

a) En forespørgsel fra Mogens om afholdelse af kursus d. 5. november i vores regi. 

b) Diskussion vedr. deltagere – Mogens kommer med oplæg. 

5.a: Ja.  

5.b: Medlemmer i Gladsaxe bliver alle inviteret dernæst folk fra omegnens lokalforeninger og andre. 

 

6. Bevægelsen Alternativet i Gladsaxe. 

a) Hvordan får vi den del skubbet i gang? – en åben og kreativ diskussion. 

b) Anette og? 

6.a + b: Vi udskyder indtil Annette er på banen igen 

  

7. Eventuelle punkter udsprunget af denne dagsorden, runden eller indkomne efter mødeindkaldelse. 

 

7.a: Mogens undersøger og sætter gang i en debat vedr. sideordnet opstilling med de andre forpersoner i 

lokalforeningerne. 

 

8. Punkter til kommende dagsorden. 

 

1. Forventninger til og ”køreplan” vedr. aspiranter i aspirantperiode (Jens deltager ikke i mødet, hvorfor 

det giver god mening at tage det næste gang). 

2. Kim fremlægger sit valggrundlag vedr. FV. 

3. KV17.  

a. Valg af udvalg til at arrangere opstillingsmøde praktisk og indholdsmæssigt + dato? 

b. Kandidatensemble? 

 

 

9. Afsluttende runde – åbent møde slutter kl. 21. 

 

Et godt og konstruktivt møde. Vi ”snører” ind og nærmer os det politiske med små sikre skridt ☺ 

  

10. Underskrive referater - Udgik 

 

Kommende bestyrelsesmøder: 27.10, 10.11 og 14.12  

 


