
Referat af møde nr. 10 i Alternativet Samsø d. 3.1.2017 kl. 16.15 – 18.30. 

Til stede: Alle i bestyrelsen plus en gæst.   

Indledning: Fokusering 

 

Ad. 1.  Valg af referent.  

Alice 

Ad. 2.  Godkendelse af forrige referat og evt. opfølgning.  

 Emilies fremsendte kommentarer vedr. referaters godkendelse, er på 
dagsordenen (jf. pkt. 3.). Desuden ønsker Emilie både start- og sluttidspunkt på 
møderne anført. Disse er anført og anføres fremover 

 Vedr. renskrevet referat af møder m.m.: 

- af ”Det første møde”: Marianne kan ikke få det frem på sin pc´er. Alice prøver at 
finde det.  

- af Biografmøde fra Eva: Kommer 

- af Pola fra Nanna ligger i Dropbox 

 Ændret dato: ” Folkemøde”: ” Det blir på øen” med bl.a. Energiakademiet: D. 24 
februar.   

Ad. 3.  Hvordan godkendes referaterne fremover? Skal referaterne godkendes på 
mødet – eller efter et antal dage, hvor det har været udsendt til bestyrelses-
medlemmerne?   

Referater godkendes efter 2 hverdage efter modtagelse fra referenten, hvorefter det 
sendes ud offentligt. Der stemmes om, hvorvidt gæsters navne kan stå på referatet, 
hvis gæsterne ønsker det. Dette blev nedstemt. Imod stemte: Marianne, Eva, Heidi 
og Nanna. For stemte Emilie og Alice 

Ad. 4.  Plastikposefri ø. Dorte Lykke Holm har skrevet et flot oplæg til en 
handleplan, der skal gøre Samsø plastikposefri. Vi vil gerne gå videre med dette og 
søger andre, der vil være med. Vi håber at Dorte kan deltage i mødet. Du kan få 
oplægget tilsendt, hvis du sender os en email til samsoe@alternativet.dk .  

Udsættes til næste møde, da Dorte ikke var til stede. Heidi kontakter Dorte om næste 
møde.  

Morten Kjeldgaard vil måske godt gå ind i dette. 

Ad. 5.  Regler for orlov fremover. Vi mangler klare retningslinjer, når 
bestyrelsesmedlemmer ønsker orlov. Skal man søge orlov? – og hvor længe kan vi 
bevilge orlov?  

http://link.alternativet.dk/wf/click?upn=9ssVX6caZ0kq1Pl-2BVJz78GyFp0MDMBvD96ogSUEfqw1rBOPlJGUyaj-2BBYl1K7hxk_-2BynNxy0d2YCBNptGmzLjiOSgGoMEH7caBds97nj1hP-2BtnvLgMxnzONQa6YxC1N1umo8ZzJD-2F-2B56cIqh1oCaQHsQNyZfkB6iWbSacS1-2BVNoXLSB0BtcfiFPrBHs6CRE1wy3Ldq-2Bb66-2F0muM-2Fg1Y0ZiyX17cBxfH3bsoDYg31-2BKBLF4mfisqar1RLyasjkKA-2FHsgR4BCBUFjkwTsRxy8ODzbtzhfPUIA-2F-2FWBNbIFstIxkwKvrB5o4yYRhTEWXf2X5c2WvUAiLl5gvl7Q4jVnyIDSmpvC9vH4yLYwBiVvOa0n0Tp-2BB-2BXZabIpi0lBHo6xqBqiBZR208EvFdVK56QsN-2FRMi8xg4QWC4bF7ZkT74Yty3jI7X-2FBJbrsVJ0byZAjVx1ZPsfqidvL09tyZ-2FTJUpgamKSm4JGhO57VJOqAQ-2FGSqiVfv1ae2OgohEm9Iq9coPUYTrg1eG8YeGI979kglkMYbxUFeEjUmNRp5ruOwCPM8s-3D


.  

Der henvises til mail fra Nis Vilhelm Benn, Organisationschef, Alternativets      
Landssekretariat. 

Det blev besluttet: 

 Når folk tager pause/ orlov træder en suppleant ind. 

 Suppleanter indtræder I den rækkefølge, som suppleanterne er valgt af 
medlemmerne. Måske skal dette ændres i vedtægterne på næste årsmøde, 
således at det er den, der tager pause/ orlov, der bestemmer hvilken suppleant, 
der træder ind i bestyrelsen.  

 Vi søger på næste årsmøde at få flere suppleanter end to, hvilket kræver 
ændringer i vores vedtægter. 

 Den, der ønsker pause/ orlov skal så vidt muligt meddele, hvor længe 
vedkommende ikke deltager i bestyrelsesarbejdet.  

 Hvis en orlov varer mere end 3 måneder og der ikke er suppleanter nok til at 

bestyrelsen er fuldtallig (5-7 medlemmer), søger bestyrelsen at få andre 

medlemmer til at indgå i bestyrelsesarbejdet og afholder ekstraordinært årsmøde. 

Hvis ikke nogle melder sig, fortsætter bestyrelsen med nedsat medlemstal indtil 

næste ordinære årsmøde.  (jf. mail fra Nis Vilhelm Benn).  

Ad. 6.  Involvering af frivillige. Dette er et fast punkt på vores dagsorden. Nye, gode 
ideer? Arbejdsværelset. (NB. Punktet er på hver gang for at se, om der er noget 
konkret p.t. hvor det ville være godt at inddrage frivillige) 

 P.t. er der konkret plastikposesagen. Afventer pkt. 4 

 I øvrigt var der følgende synspunkter: Det handler om inddragelse til hvad! 
Det handler om, at finde noget som bestyrelsen kan formidle begejstring til.  

 Vi vil senere tage stilling til, om vi skal have et tema om inddragelse af 

frivillige - evt. med inddragelse af eksterne konsulenter. Skal ses i forhold til, 

hvad vi ellers har af aktiviteter. (Sættes på huskelisten) 

Ad. 7.  Hvem vil påtage sig at være den nye hjemmesideadministrator? 
Alternativet får ganske snart en ny hjemmeside. Her får alle lokalforeninger deres 
egen side, så vi søger en hjemmesideadministrator til vores side. Køkkenet.  

Alice evt. med assistance fra Nanna og Morten Kjeldgaard. 

Ad. 8.  Status vedr. KV 17 (Kommunalvalget i 2017). Indkaldelse til Aspirantmøde i 
det nye år.  

Det blev vedtaget,  

 at hvert bestyrelsesmedlem til næste møde tænker i, hvem vi kunne foreslå, 
og at disse herefter kontaktes personligt.  

 at Aspirantmøde kombineres med et arrangement, som interesserer generelt 
for at inddrage endnu flere.  

 Mødet skal gerne være med en af de kendte i Alternativet.  



Ad. 9.  Planlægning at årets møder.  

 Bestyrelsesmøder: Hver 3. uge om tirsdagen. Næste skulle være d. 24, men 
flyttes til ugen efter d. 31.(generelt rykkes en uge, når der er sammenfald med 
KB møde) 

 Politikgruppemøder: Næste møde: D. 23.jan. Fremover: altid mandagen før 
KB møde 

 Andre møder: Visionsspil: d. 7. febr. er for alle/ åbent. Sted: hos Nanna. 

 PoLa´er: Eventuelle PoLa’er planlægges efter Visionsspillet. 

 Årsmøde: Kombineres med aspirantmøde lørdag d.18.3 jf. punkt:8. M.h.t. 
sted: Eva spørger centralorganisationen om de vil sponsorere et medlemskab 
af Energiakademiet. 

Ad. 10.  Orientering ved alle – stort og småt. 

 Nanna:  

- D. 6.1. kl. 16 i Kultursalen: Møde om Samsøekspressen. 

- Vedr. Facilitatoruddannelsen: Pola i Varde var spændende. 

- D. 24/ 2 ” Det blir på øen ” kl. 14-18. Man tilmelder sig hver især. 

 Eva: Økonomi:  

Vi får 6000 kr. for 2016. (Forbrug nu godt 3000 kr.) 
Uklart endnu hvad vi får i 2017. 

Ad. 11.  Punkter til næste nyhedsbrev.  

De forskellige mødedatoer og visionsspillet. (Nanna skriver og sætter på Dialog. Og 
Marianne sender ud på Mailchimp. Cleares med bestyrelsen forinden. 

Ad. 12.  Evt.   

Emilie ønsker, vi gør os mere synlige fremover fx ved samlet tilmeldinger til 
arrangementer. 

Ad. 13.  Evaluering af dagens møde.  

 Ok at holde mødet i Sambiosen, trods lidt forstyrrelser og træk/kulde 

 Næste møde flytter vi bordene i læ. 

 Godt med indspark fra gæst. 

 

Huskepunkter fra tidligere møder: 

 Ref. Møde nr. 8: Kort om facilitatoruddannelsen: Vi så nogle af plancherne, og der bliver 
tilsendt flere, som vi får. 



 Ref. Møde nr. 8: Fælles møde med DN og Økologisk Samsø? (Marianne) Alle synes, det 
er en god ide. Drøftelse: Men der kunne så også være andre relevante. Hvem andre kunne 
også komme på tale fx ud fra de tre bundlinjer. Tages op på et tidspunkt, hvor vi har tid til at 
tænke os om. 

 Ref. Møde nr. 10 punkt 6: Vi skal senere tage stilling til om, vi skal have et tema vedr. 
inddragelse frivillige. Skal ses i forhold til hvad vi ellers har af aktiviteter. 


