
 

Dagsorden til bestyrelsesmødet i Alternativet Hvidovre 17. januar 2017 

Mødet holdes på Rytterskolen kl 19.00 
 

 

1) Godkendelse af referat fra sidste møde. (Referatet er vedhæftet i bunden af dette dokument) 

2) Valgforbund status 

a. Info fra møde d. 5. januar ved Carsten og Jens 

3) KV17 Udvalg 

a. Status ved Erling og Carsten 

b. Bør der være deltagelse af en, der opstiller? 

4) Regionsvalg 2017 

a. Sidste frist indsendelse af meddelelse om kandidatopstilling er den 1. april 2017. 

b. Valget til Regionsrådet finder også sted den 21. november 2017. 

5) Nyt fra KOS 

6) To kampagneuger: klima-ugen og "Det gode liv" 

7) Evt. udsættelse af Kandidat opstillingsmøde KV17 

8) Info fra Nytårsstævnerne - Odense d. 7. januar & d. 14. januar på Borgen 

9) Info fra første ”Kommunikationsworkshops” 

10)  Nyt fra afgået kasserer 

a. MobilePay 

b. Kreditkort 

c. Mobilnummer – 7179 2650 – GreenSpeak (79 kr.) 

11)  Facebook / Hjemmeside 

a. Ændring af navnet 

b. Sat til sletning (af Tina Nordahl) 

c. Opretning af hjemmeside  

12)  Kulturrådets Planlægnings weekend 

a. Er der nogle foredragsholdere, vi ønsker i Hvidovre i 2017, noglt der kan supplere 

vores valgkamp, på en indirekte måde inden for de 3 bund linjer? 

13)  Udlevering af private mailadresser/ ”Censur” på Facebook 

14)  Eventuelt 

 

 



 

Referat af bestyrelsesmøde i Alternativet Hvidovre 13. december 2016 

 

Tilstede : Thomas, Eva-Pernille, Jens, Erling og Carsten. 

 

 

 

1) Ref. Af sidste møde godkendt uden bemærkninger. 

 

2) Bestyrelsen er blevet rekonstrueret efter Werner´s fratræden. Den nye bestyrelse består af Thomas 

som forperson, Eva-Pernille som næstforperson og Carsten som Kasserer. 

 

3) Der er indkaldt til møde d. 5. januar med repræsentanter fra Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, 

De Radikale og Alternativet, med henblik på at diskutere valgforbund. Jens og Carsten deltager på 

vegne af os, men der træffes ingen bindende beslutninger på mødet. 

 

4) Erling meddeler at samarbejdet imellem de i Københavns Omegn (KOS) opstillede 

folketingskandidater går godt. Da Erling er iblandt disse, er han udtrådt af KOS bestyrelse. Erling 

fortsætter dog med at være hjælper for nogle af de mindre foreninger, og har senest hjulpet med at 

stifte lokalafdeling i Ballerup. 

Vi er i den lokale bestyrelse ikke tilfreds med regelsættet omkring dobbeltkandidaturer i 

Alternativet, og Jens vil skrive et udkast til et brev til landssekretariatet vedr. dette. 

Fremadrettet deltager Carsten i KV17 udvalgsmøder, i stedet for Werner, og Hanna har tilbudt at 

vågne af sin dvale og deltage i sundhedsudvalget. Eva-Pernille er suppleant for Hanna. Carsten 

skriver dette til Eddie og Jesper fra KOS, samt email på os alle tre. 

 

5) Vi afholder opstillingsmøde til kommunalbestyrelsen i Hvidovre d. 28. februar 2017. Efterfølgende 

dette møde afholder vi bestyrelsesmøde. Eva-Pernille laver indkaldelse. Derudover vil vi i foråret 

holde en række workshops med mulighed for vidensdeling, inspiration, fælles oplægsskrivning med 

meget mere. Disse vil foregå fast på Rytterskolen og indtil videre er der planlagt workshop d. 10, 

24, og 31. januar. 

D. 17. januar afholdes der åbent bestyrelsesmøde på rytterskolen. 

 

6) Der var debat omkring Rene Gade´s besøg, men der er enighed om, at det er fint at lave den type 

arrangementer. Afledt heraf vil Jens på næste bestyrelsesmøde lave et kort oplæg omkring 

Alternativets finanslovsforslag til debat, eventuelt med inddragelse af skatteoplægget hvis dette er 

blevet offentliggjort inden da. 

 

7) Osram huset lægger i førstkommende weekend 17-18 december hus til en weekend omkring 

byhaver og økologi m.m. Derudover har DR i uge 17 en temauge omkring klima, og det vil være 

oplagt at vi markerer os i den sammenhæng. Eventuelt kan vi lave en happening eller andet på 

Avedøre Holme, da det er relevant for hele regionen og væsentligt i miljømæssig sammenhæng. 

Man kan eventuelt trække på Christian Poll. (Thomas, Eva-Pernille og Carsten følger op på dette). 

 

Ref. Carsten  

 

 


