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Alternativet Rødovre         

 
 

Den 12. november 2017 

 
 
Referat af bestyrelsesmøde  
onsdag d. 8. november 2017 kl. 19.30 på Rødovregård 
  
 
Til stede fra bestyrelsen: Solveig (forperson), Preben (kasserer), Ebbe og Mikkel 
 
Afbud: Janne, Nilofer og Anne 
 
 
1. Valg af mødeleder og referent:  
 
Solveig og Preben blev valgt 
 
2. Godkendelse af referater fra september og oktober  
 
Begge godkendt uden bemærkninger 
 
3. Økonomi  
 
Status: Indtægter 13.529 kr – Udgifter 10.230 kr - Beholdning 3.300 kr 
 
Kommende udgifter: Annonce Lokal-nyt 1.350 kr - Grønne æbler til valgbod ca. 300 kr 
 
Status på valgregnskab:  
Valgbidrag 4.750 kr – Valgudgifter 4.869 kr – Betalt af driftskassen 119 kr 
 
Medlemsliste: Intet nyt 
  
4. Valgkampagne 
 
Valgplakater: Flere nedfaldne og nedtaget. Kan afhentes på Vej og Park pladsen på Tæbyvej.  
Efter valget tager kommunens folk plakaterne ned. Er de ikke afhentet 14 dage efter valget sørger de for at 
de bliver kørt på genbrugsstationen uden beregning.  
 
Flyers: Ebbe laver 500 i sort/hvid til Solveig. Ebbe kontakter Nilofer om hun også er interesseret i flere.  
 
Valgmøder: Danmarks Naturfredningsforening og Seniorrådets valgmøder er afviklet. Nilofer og Solveig 
deltog på hver sit den 13. november. 
 
Ældresagens valgmøde: Nilofer møder op 
 
Fagforenings valgmøde i Viften: Solveig møder op i panelet, Nilofer i baren 
 

mailto:roedovre@alternativet.dk
https://www.facebook.com/Alternativetroedovre/?ref=bookmarks
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://wiki.alternativet.dk/index.php?title=Fil:Logo_renstreg_gr%C3%B8n_vektor.svg&psig=AFQjCNHFyzX_m0N180H4HVVLCtel517yQg&ust=1470904908300842


ov

 

roedovre@alternativet.dk    |    Facebook  2 
 

Alternativet Rødovre         

 
 
 
TV – Lorry valgdebat fredag d. 17. i Rødovre Centrum – vi har intet hørt om vi skal deltage – sagen 
undersøges.  
 
Valgbod i Rødovre Centrum: Ebbe og Preben møder kl. 9.00 torsdag og rigger til og åbner kl. 10.00. 
Vagtplan: Ebbe møder når han kan. Mikkel og Janne kan ikke deltage.  
Torsdag: Preben 9-18.30 – Solveig 11-19 – Nilofer 11-15 og 18-19 – Jacob fri  
Fredag: Preben 10-19 – Solveig 11-19 – Nilofer 11-14 og 17-19 – Jacob 10-19  
Lørdag: Preben 10-16 – Solveig 10-16 – Nilofer 12-16 – Jacob 10-16.  
 
Alle pakker efterfølgende materialer sammen.  
 
International grøn dag d. 11. november: Vi arrangerer ikke noget, men selvlysende plakat bliver sat op ved 
gangtunnellen overfor RC.  
 
Facebook: Intet da Anne og Nilofer ikke var til stede.  
 
Hjemmeside: Ebbe savner feedback og indlæg !!  
 
Kandidattest: Mikkel opfordrer kandidaterne til at udfylde diverse test på nettet  
 
Valgaftenen: Preben havde sendt notat ud om diverse muligheder. Bestyrelsen tilsluttede sig oplægget, og 
besluttede at vi satser på et lille og et stort udvalg.  
Nilofer og Solveig skal komme med deres bud på de 2 udvalg, og forhåbentlig enighed om hvilke. Dette 
besluttes under vores tid i valgboden, eller eventuelt på et møde lørdag efter boden er slut.  
  
Eventuelt 
 
”Store Å” – Alternativet Rødovres er ikke færdigt, men vi låner KOS Å – Solveig modtager det 
  
 
 
 
Referat v/Preben Riel 
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