
Referat af HEG-møde 10. Januar 2017 
 

Til stede var: Inger, Maj-Britt og Randi (ref.) 
 

❖ Status på Katalog om mødebreaks: 
Maj-Britt kopierer nogle meget instruktive A3-plancher med idéer til fysisk-aktiverende 
mødebreaks. De bliver hængt op i lokalerne. Maj-Britt kontakter Mathias mhp de videre 
skridt til katalog. 

 
❖ Kort evaluering af Julemarkedet. 

Stor tak til Lone og Niels, der trak et stort læs. Flere gode samtaler med folk og en god 
respons på ønsker til Alternativet. (skrevet på hjerter) Arr. gav et underskud på godt 
200,-kr. 

 
❖ Randi refererede forlods fra TG-mødet d. 5/1.: 

-Ønske om, at alle møder, i alle arbejdsgrupper, fremover slås op på FB og AlleOs. Både af 
hensyn til gennemsigtighedsprincippet og for ad den vej at invitere nye medlemmer til at 
deltage i grupperne. Randi laver et præsenterende skriv om HEG, -egnet til opslag på FB 
og AlleOs. 
-Tiltag til Årshjulet, og langtidsplanlægningen af aktiviteter. 
-Startskud til udvikling af Politisk Salon. 

 
❖ Åbne IT-læringsrum 

Vi vurderer i HEG at der er et stort medlemsbehov for nogle “Det digitale Alternativet” 
aftener, hvor man går frem trin for trin, og prøver tingene af på egen medbragt computer / 
Ipad. -Randi opfordrer Mathias/TG til at tage de planlagte guidenings op igen. 

 
❖ Status på Filmaftenen-arr. d. 18/1: 

Alt klapper indtil videre. Udfordringen med en bortkommen projektor søges løst v. lån / leje / 
køb af ny. Randi har talt med Christian Poll, der glæder sig til at deltage jvf. programmet. 
Eventet er slået op på AlleOs og FB, samt udsendt i nytårsmail til alle Odense-medlemmer 
og fynske Lokalforeninger. Reminder medtages i medlems-udsendelse d 12/1(om 
Opstilingsmøde II) Yderligere reminder-udsendelser droppes, bortset fra FB. 
Dd. ca 30 tilmeldte excl. HEG - vi retter an til 40 deltagere + lidt reserve. Invitationen 
gælder medlemmer + 1 ledsager (der har været enkelte ønsker om at ta’ kæresten med… 
det er ok :-) 
Indkøb af div. forplejning: Randi 

● Sandwich-smør’ning: Inger, Gunvor, Morten P., Randi - Vi starter i lokalerne kl 
13.00! 

● Filmfremvisning: Mathias - Der testes igennem og stilles op i god tid inden kl. 17.00! 
● Velkomst: Peer (ell. Gunvor)  
● Kaffebrygning: Maj-Britt  
● Opstilling: Alle der kan - Vi starter i lokalerne kl 15.00!  (Vi stiller op omkring 6 små 

borde / Randi medbringer) 
 
 

❖ Er det tid til en ny fællesspisning?(Alle) 
Vi planlægger at lave en fællesspisning i uge 8 eller 9. Samme koncept som sidst. Videre 
planlægning på næste møde. 



 
❖ Idéer til det snarlige Opstillingsmøde for byrådskandidater? (Randi) 

Intet nyt fra Jacob og Randi-Sascha (der ville forberede noget). Idé om Gæt og Grimasser 
blev vendt. Idé om noget kædedans / græsk dans /cirkeldans. Idé om noget musikalsk 
indslag - gerne fra egne rækker.  
Vi landede på at introducere noget fælles sang. Meget gerne med akkompagnement, hvis 
nogen kender nogen…? Randi tager kontakt til Alternativets sanggruppe, om de har nogle 
gode forslag? Vi har forslag om “Vi vil plante et Træ”, samt to sange fra Alternativets 
Landsmøde (Maj 16). Forelægges KV17-teamet v. Randi 

 
❖ Idéer til en “alternativ” afholdelse af vores Årsmøde i Marts? (Randi) 

Kort drøftelse. Vi tager det op på næste møde 
 

❖ Fællesspisnings Arrangement med andre partier (Jacob) 
Randi orienterede om fortløbende kaffemøde med S, og kommende kontakt med R og C. 
Væsentligt, at vi også tager/holder kontakt med Ø og SF. Samarbejde er i gang v. Jan og 
Jacob fra TG. 
Mest stemning for at de næste 1 - 2 fællesspisninger dedikeres til at vi lærer hinanden at 
kende internt i Å, før vi åbner for invitationer til de andre partier. 

 
❖ Næste møde: 

Torsdag d. 2. Februar kl. 17-19 i Nørregade. 
Foreløbig dagsorden: 
Fællesspisning i Februar 
Årsmøde i Marts 

 


