
Referat af bestyrelsesmøde i Alternativet Guldborgsund 13/1 - 2019

Til stede fra bestyrelsen: Anna og Ulla. Medlemmer: Joan og Valon. Og så havde vi besøg af to 
ikke-medlemmer, Ulla og Anette, som ville se, hvad vi lavede.

1. Valg af ordstyrer: Joan 
2. Valg af referent: Anna

3. Siden sidst: Anna stopper som lokal tovholder for valgkampen af personlige årsager. Joan og Ulla
fortæller om deres gadeevent i julen.

4. Folketingsvalg: 
Joan har planer om en række events, hvor hun præsenterer sig selv som kandidat. Næste bliver 7/2. 
Ulla planlægger borgerlønskaravane i Storkreds Sjælland. Nærmere informationer om begge dele 
følger, når de ligger klar.
Kaffemøder med Joan. Hvis man kan samle 4-5 stykker, tager Joan gerne ud. Det er bare at invitere.
Et medlem, Erling fra Nordfalster, har tilbudt at distribuere materiale på sin avisrutet. Kandidaterne 
kigger på, hvad der kan være aktuelt til det formål.

Valgvideor for Å's kandidater i Storkreds Sjælland kan ses på storkredsens YouTube-kanal. Hvis 
man abonnerer på kanalen, får man automatisk besked, når der kommer nye videoer.
Plakater. Kandidaterne står for ophængningen af plakater, Ulla på Lolland. Joan for Guldborgsund. 
Der skal laves plakatteams. Kandidaterne inviterer frivillige overalt, hvor de kommer frem. 
Henvend jer gerne til dem, hvis I vil hjælpe til. Eller giv bestyrelsen besked.

Desuden diskuterede vi, hvordan man kan bruge lokale Facebook-grupper til at nå bredere ud. De 
fleste byer og landsbyer har deres egne grupper, som man kan lægge opslag op på. Så det er værd at
huske på, når man laver arrangementer.

5. Kommende arrangementer:

a) Joan og Sikander 16/1. Joan orienterede. Onsdag d. 16/1 kan man opleve Joan Kragh, lokal 
folketingskanditat, i samtale med Guldborgsunds borgmester John Brædder, modereret af Sikandar 
Siddique, folketingskandidat for Å Københavns Omegn med overskriften "Er Guldborgsund 
Kommune bæredygtig?"  Sted: Kulturforsyningen i Nykøbing. Tidspunkt: 17.30-19.30

b) Studiekreds hos Thorbjørn om Doughnutøkonomi, dato? Anna aftaler en dato med Thorbjørn.

c) Vordingborg d. 4. februar. Alternativets regeringsprogram m. Rasmus Nordqvist. samkørsel?
Der er ikke kommet nærmere oplysninger om sted og tid på ovennævnte. Anna tjekker op på det.
    
f) Menneskekæde om Christiansborg d. 20 januar - samkørsel?
Arrangørerne bag Klimamarchen arrangere en menneskekæde om Christiansborg d. 20. januar for at
minde politikerne om, at den grønne omstilling haster. Der var ikke umiddelbart grundlag for at 
arrangere samkørsel, men Joan laver et opslag, hvis hun kører og har plads i bilen.

e) tur til Christiansborg? 
   Punktet er udskudt til næste bestyrelsesmøde.



f) Ekstraordinært landsmøde 3. februar.
    3. februar afholdes ekstraordinært landsmøde i Aalborg. Det handler om vedtægtsændringer, og 
da alle medlemmer får tilsendt materialet, skal der ikke gøres rede for det her. Der er mulighed for 
at deltage digitalt, så man kan stemme, selv om man ikke tager turen til Aalborg. Anna foreslog, at 
de, som deltager digitalt, kan samles. Ulla vil godt lægge hus til, hvis man i forvejen giver hende 
besked. 

6. Indkomne punkter. Der var ingen.

7. Dato for årsmødet. Årsmødet i Alternativet Guldborgsund bliver afholdt den 5. maj. Indkaldelse 
og så videre bliver udsendt i henhold til vedtægerne.

8. Eventuelt.
Det blev foreslået, at bestyrelsesmøder fremover oprettes som FB-begivenheder, så det er lettere at 
orientere sig om tid og sted. Det har forpersonen taget til efterretning.
De åbne bestyrelsesmøder bliver fremover efterfulgt af klimadebat, som vores lokale ft-kandidater, 
Ulla og Joan, vil stå for.
Anna gør opmærksom på Madens Folkemøde på Engestofte ved Maribo 11.-12. maj. Det kunne 
være aktuelt for Alternativet at deltage. Man kan læse mere på: http://www.madensfolkemoede.dk/

Referent: Anna Eisler


