
Alternativet Amager (postnummer 2300) 
 
Bestyrelsesmøde, onsdag d. 16. november 2016 
 
Til stede: Hanne, Kristian, Lia Sofia, Maria 
Afbud: Maja, Mette 
Ikke til stede: Bjarke, Daniel 
Referent: Maria 
 
Vi startede med en bordet rundt - hvad sker i dit liv lige nu? Det var både informativt og hyggeligt, og 
sikrer at vi ved, i hvilken grad vi hver især har overskud til at påtage os opgaver. Vi planlagde at 
fortsætte denne praksis. 
 

1) Godkende referat fra sidst og samle op på opgaver fra sidste møde. 
- Konstituering  
- Hvem skal sidde i 1 år og hvem skal sidde i 2 år? Det finder vi ud af inden 

generalforsamlingen i februar. 
- Kandidater til borgerrepræsentationen må gerne sidde i bestyrelsen. 
- Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når tre personer inkl. for- eller næstforperson er til stede. 
- Opgaver 
- Mail: 
- Maria har oprettet mail. Skriv til: amager@alternativet.dk  
- Udsendelse af referater: 
- Vi vedtog, at udsendelse af mails til medlemmer af bydelsforening Amager udelukkende skal 

foregå gennem Storkredsen (Vi vil gerne undgå, at folk føler sig spammede. Og vi vil gerne 
opdatere hele storkredsen om, hvad der sker på Amager). 

- Der udsendes altså gennem “Den lille skarpe”. Der skal være et lille skriv fra os (hvad sker 
pt?) samt links til Facebookgruppen og links til referater/ info om, hvor de befinder sig. 

- Referater skal desuden lægges op på Dialog. Maria har ansvaret for at få de to seneste 
referaterne lagt op. 

- Konto: 
- Lia går i gang med at oprette konto og CVR-nr, så vi kan få overført nogle midler 
- Fællesspisning: 
- 8-tallet er ikke klar til dette pt. Planlægning af fællesspisning er udskudt på ubestemt tid. 
2) Nye idéer 
- Vi vedtog, at afholde et kombineret julehygge/medlems-involverings arrangement. Idéen er 

dels at mødes og hygge; dels at medlemmer på Amager kan komme med deres idéer og 
ønsker om hvad vi skal lave på Amager: Debatarrangementer (f.eks. om Fælleden, med oplæg 
fra Philip Hahn-Petersen, medlem af Alternativet og medstifter af firmaet Habitats, der 
arbejder med rådgivning om biodiversitet) - aktivisme - fællesspisninger - whatever. Vi håber, 
der kan dannes arbejdsgrupper på aftenen, så vi kan få medlemmer i spil mere aktivt. 
Bestyrelsesmedlemmer er ikke forpligtede til at deltage i arbejdsgrupperne. Det bliver en 
hverdagsaften kl. 19-22 i første halvdel af december (og ikke en onsdag). Vi kan enten leje 
lokaler hos Foreningshuset Sundsholmsvej 8, www.sundholm8.dk eller forhøre os om vi kan 
være hos Christina Ankerbo (medlem her på øen). Der er også andre lokalemuligheder - bare 
det er billigt - og godt! Tovholdere er Maria, Kristian og Hanne. Lokaler og dato findes 
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snarest. Vi lægger program for arrangementet og fordeler opgaver på næste bestyrelsesmøde 
d. 29/11.  

3) Til info - Relevante Facebookgrupper 
- “Bevar Amager Fælled” 
- “Politikudvikling KV17 i Kbh”  
- Tjek dem ud, hvis I har tid og lyst. 
4) Til info - Spændende møder og arrangementer 
- Se alle møder i Alternativet på Dialog, med tid, sted, indhold 
- “Kåårdineringsmøde”, hver 2. uge. Ideer er at grupper og mennesker mødes på tværs. 
- Tirsd. d. 22/11 fra 17.30: Åbent møde i Storkreds København 
- “Mød Alternativet” er altid spændende. Næste gang d. 15/12. 
- Der er også en gruppe omkring kommunal sundhedspolitik: “Politikudvikling i Helhed og 

Helbred”. 
5) Kommende mødepraksis og datoer 
- Formand indkalder til møder samt udsender dagsorden. 
- Forperson opretter møder som FB begivenhed i vores gruppe. 
- De kommende bestyrelsesmøder er: 29/11 kl. 20, 4/1 kl. 19, 31/1 kl. 19. 
- På næste møde aftales flere datoer. 
6) Evt. 
- Maskinrummet er pt. i gang med at ringe folk op, som har meldt sig ud af Alternativet. Man 

ønsker at høre hvorfor - og høre, om noget kan forbedres. 
- Kristian har lyst at opette et vidensdelings-site, en slags tænketank udfra Alternativets værdier 

om bæredygtighed. Ønsket er, at udnytte viden bedre. Dette punkt ligger udover Amagers 
resort, så blot til info! 

 
 
Tak for denne gang og på gensyn! 
 
 
 


