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Maj 2017 

Til dig, der er medlem af Alternativet i Varde 

 

På det seneste bestyrelsesmøde var de fleste af os samlet i Nr. Nebel, 

og så havde vi lige Dennis med på Skype fra Djursland. Vi fik primært 

snakket om Alternativet Vardes holdning til de forslagsændringer, der 

skal stemmes om på Landsmødet i Odense d. 27. - 28. maj.  

Du kan læse mere om vores anbefalinger til forslagsændringerne her, 

og du kan også lige nå at tilmelde dig den digitale afstemning under 

landsmødet ved at sende en mail med dit navn og medlemsnummer 

senest på torsdag til maiken.meedom@alternativet.dk.  

 

Læs mere om den digitale afstemning her og bemærk lige, at link til køb af billet ikke længere er aktivt, men 

at du alligevel kan nå at benytte dig af den nævnte mulighed via en mail, hvis du er hurtig.  

På den måde kan du få indflydelse og bruge din stemme uden at være fysisk tilstede i Odense. 

 

 

Stil bestyrelsen et spørgsmål - og få svar 
I Folketinget har det længe været muligt for alle medlemmer af Alternativet at få stillet et spørgsmål 

direkte til landets statsminister i spørgetimen hver tirsdag. 

Den mulighed bringer vi nu ned på lokalplan og vi vil i bestyrelsen være SÅ glade for at få et spørgsmål 

fra dig - og vi vil gøre vort allerbedste for at give dig et fyldestgørende svar efter det førstkommende 

bestyrelsesmøde.  

Næste gang er det torsdag den 22. juni, så fyr bare løs med dine nysgerrige og garanteret relevante 

spørgsmål til os på varde@alternativet.dk eller i Facebook-gruppen.     Vi vil elske det! 

 
 

Tag med på besøg i en giftfri have den 6. juni   

Her mødes både medlemmer og andre med interesse for at 

høre mere om Danmarks Naturfredningsforening nemlig i 

haven hos Merete Vigen Hansen.  

Merete er formand for lokalforeningen af DN og indehaver af 

en dejlig have på Frøstrupvej 200 i Lunde ved Nr. Nebel.  

Vi mødes kl. 19.00 og der bliver både tid til havevandring og 

masser af tid til spørgsmål og snak efter selve præsentationen. 

Alle er velkomne til at komme og opleve Meretes have og deltage i den generelle naturpolitiske debat. 

 
De bedste hilsner fra 

Alternativet i Varde Kommune.                                                                                                                                                                   

Varde Kommune 
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