
Referat af årsmøde for Alternativet i Rudersdal d.19/8 2017.

14 medlemmer deltog i mødet. Et fælles træk var den grå hårfarve. Enkelte andre 
havde dog sneget sig ind. Tak for det!

Frederik Bjørnbak bød velkommen.

Dagsorden jævnfør Vedtægter 

1. Valg af dirigent, 

Margrethe Herning blev valgt med applaus, takkede for valget og 
konstaterede årsmødet rettidigt indkaldt.

2. Valg af stemmetællere og referent(er)

Stemmetællere Ejvind og Søren

Referent: Christa If Jensen.

3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen ved Frederik Bjørnbak

Frederik fortalte om bestyrelsens arbejde med politikudvikling, som var det, 
der havde fyldt mest i året. Modtaget med applaus.

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

Michael fremlagde regnskabet.

Revisor godkendte, men opfordrede til, at regnskabsudformning følger 
vedtægterne fremover. Deltagere godkendte.

5. Behandling af forslag fra medlemmerne herunder vedtægter

Ingen forslag. Vedtægterne er kun ændret med landsmødets ændringer.

6. Valg til bestyrelsen i vilkårlig rækkefølge. Der var ikke brug for at stemme.

Inden valget gennemgik Christa en bestyrelses opgaver og sagde, at hun i en 
kommende bestyrelse ville foreslå, at opgaverne blev fordelt, så flere fik et 
ansvar og tog ejerskab. Listen vedhæftes referatet.

Flere opgaver kan varetages af medlemmer, der ikke er i bestyrelsen. Posten 
som kredsrepræsentant er et eksempel. Hans Peter Hjerl tilbød at varetage 
kontakten til medlemmer, specielt i forbindelse med KV17

Valgt blev: Christa If Jensen, Gunver Larsen,  Alexander Skytte Jensen, Ejvind 
Slottved, Michael Mcdonald, Søren Klebak, Henrik Hjortdal, suppleant Jytte 
Emanuelsson. Deltagerne klappede.

7. Valg af revisor, Ellen Skjerning. Valgt med applaus.

8. Eventuelt. Intet til eventuelt.



workshop og diskussion af mærkesager.

Ældregruppen:
Gruppen betonede, at ældrepolitikken ikke må fylde mere og stå markant stærkere end skole og klima.  Det
gør den i det store papir. Derfor er rækkerækkefølgen ændret i et forslag, som er et forsøg på at 
referere/indarbejde  gruppens konkrete kommentarer ind i det eksisterende Mærkesager-dokument, der 
er til ny behandling d.29/8

Gruppen om Børns vilkår.

Mærkesagerne er udmærkede og vel beskrevne. I baggrundspapiret er der dog modsætninger, som vi skal 
forholde os til. Vi kan ikke styrke kontrollen centralt fra, samtidig med, at institionerne får større autonomi.

Involverende fællesskaber

Gruppen supplerede teksten i mærkesagerne med de røde tekster.

Resultater gennem borgerengagement og socialøkonomiske virksomheder.
 Flere bofællesskaber og forsamlingssteder hvor det er relevant, fx på 
Kajerødgrunden

 Bedre hjælp til udfordrede borgere herunder flygtninge, der har behov for hjælp bl.a. 
gennem en borgerrådgiver 

 Involvere borgere og foreninger direkte i kommunale beslutninger fx, opgaveudvalg med 
borgere og borgerdrevne forslag i byrådet.

Styrket miljøindsats.

De ting vi diskuterede omfattede:
 Brændeovne: Reducere partikelemmisionen ved anvendelse af filtre som supplement 

til udfasning af ældre brændeovne
 Naturvejleder i kommunalt regi?
 Oprensning af Birkerød Sø - der har været en statslig pulje men det synes ikke 

implementeret.
 Skolehaver - mere Haver til maver
 Som Stenløse: Forbud mod anvendelsen af trykimprægneret træ ved nybyggeri

Bæredygtig økonomi.

Ingen gruppe etableredes.

Oplæg ved Qazam Nazir (byrådmedlem i Halsnæs for Å)

Quasam fortalte levende om sin rolle som medlem af byrådet siddende mellem de 
”blå” og de ”røde”, en grøn tunge på vægtskålen. Den plads brugte han til at 
forhandle og i sidste ende stemme for både gode røde og gode blå forslag. Han 
måtte ind imellem være strategisk og gå på kompromis. Forberedelse og kontakt til 
Borgen er yderst vigtig. I flere tilfælde havde det været godt, at han havde 
undersøgt andre partiers officielle holdninger til enkeltsager, for at kunne forholde 



modparter i byrådssalen det. Quasam er ikke bange for at sige det, hvis der er noget,
han ikke ved. Han er sjældent blevet spurgt om økonomi. Sker det f.eks. I 
forbindelse med 30 timers arbejdsuge, kan han redegøre for den historiske udvikling
i arbejdstid, der jo ikke har betydet, at vi er blevet fattigere. Men ellers peger han 
på, at Å vil en helt anden samfundsøkonomi.

Afslutning:

Christa takkede Frederik for hans indsats i to år og overrakte ham en lille bog med 
Thomas Pikettys teori som tegneserie. Frederik tager nu til Frankrig for at læse. 

Frederik takkede for et godt møde.


