
 

Kære 
  
Du har meldt dig ind i Alternativet, og hører til i Lokalforeningen Skanderborg da du bor i 
kommunen. Det er vi rigtig glade for. 
Du og jeg er Alternativet. En bevægelse hvor vi sammen søger nye veje, drevet af ønsket om at 
skabe en bedre balance i tingene. 
Vi vil en anden og bedre nutid og fremtid, og vi ved, at vi må arbejde for det. 
Uanset om du bare vil vise din støtte til partiet ved at være medlem, eller om du har lyst til at 
bidrage aktivt til den venlige revolution, så er du velkommen. 
  
Dette er en lille velkomsthilsen fra bestyrelsen for Alternativet Skanderborg. Vi fortæller hvem vi 
er og hvordan dine muligheder for deltagelse i foreningen er. Derudover får du også nogle 
henvisninger til, hvor du kan finde flere oplysninger. 
  
Bestyrelsen: 

 
Her er vi :-) 
Mira Bloch, Poul Møller, Karen Rasmussen, Jesper Arbo Frederiksen, Hanne Stender Damkjær, 
Jørn Simonsen 
Medlemmerne i bestyrelsen kommer fra forskellige hjørner af kommunen, så vi ved noget om 
hvad der rører sig rundt omkring. 
  
Du kan få fat på os ved at skrive til skanderborg@alternativet.dk 
  
Alternativet Skanderborg blev stiftet i september 2016. Siden da har vi haft travlt. Vi har haft en 
del bestyrelsesmøder og har arrangeret flere medlemsarrangementer. Vi holdt vores første 
rigtige årsmøde i januar 17. Det er en stor glæde sammen at arbejde for en bæredygtig fremtid 
for vores kommune, og alle som ønsker det er velkomne i dette arbejde.  
Bestyrelsesmøderne er åbne, så alle medlemmer kan overvære vores møder. Vi mødes ca. hver 
2. - 4. uge. Som regel mødes vi i lånte lokaler i Kulturhuset, men det kan også være andre steder 
i kommunen. Hvis du ønsker at deltage i et bestyrelsesmøde, så skriv en besked til os på 
forhånd, så vi ved om vi skal finde et større lokale. 
Man sidder for et år af gangen i bestyrelsen, så du har mulighed for at blive valgt ind i januar 
2018 hvis du skulle ønske det. 
  
  



 

  
Byrådskandidater: 
Mira og Jesper fra bestyrelsen er også vores nuværende kandidater til byrådsvalget 2017. De 
blev valgt på lokalforeningens års- og opstillingsmøde i januar. Der kommer et nyt 
opstillingsmøde d. 18/5-17, så vi forhåbentlig kan få endnu flere gode kandidater. 
Man skal have været medlem af partiet i 3 mdr. for at kunne opstille til byrådet. 
Her er et billede af Mira og Jesper, fra den dag de blev valgt :-) 

  
  
  
Politik-udvikling: 
Vi er selvfølgelig meget spændte på det kommende byrådsvalg, hvor vi gerne skulle have valgt 
flere dygtige repræsentanter ind. I øjeblikket arbejder vi for fuld tryk på at udvikle vores 
lokalpolitik. Dette foregår i forskellige udvalg. Disse er åbne for alle, både medlemmer og andre 
interesserede. Her har du mulighed for at deltage og gøre dine synspunkter gældende, og på 
den måde få direkte indflydelse på, hvad vi skal arbejde for i Skanderborg Kommune. 
Der er udvalg for miljøpolitik, socialpolitik, skole/børn, økonomi og kultur. 
Skriv til os, hvis du vil være med, du er meget velkommen. 
 
Hjemmeside: 
På alternativet.dk finder du partiets hjemmeside. Den rummer en masse oplysninger om alt fra 
politik, værdier og dogmer til kalender over aktiviteter landet over og meget mere. Vi kan kun 
opfordre til at man går på opdagelse i hjemmesidens forskellige funktioner. 
Når man logger sig ind på siden, kan man under lokalforeninger komme videre til  Alleos. Dette 
er en oversigt over medlemmerne af partiet, og du kan f.eks. se hvem der ellers er medlem af din 
lokalforening (men husk at logge dig ind). Går man ind under dialog, kan man finde referater af 
vores  bestyrelsesmøder og andre medlemsmøder samt dagsordener til kommende møder. Her 
ligger ligeledes vores lokale vedtægter og andet relevant, f.eks. beskrivelse af afholdte 
medlemsarrangementer. 
Er du i tvivl om hvordan du opretter dig eller har andre spørgsmål, så er du meget velkommen til 
at skrive til os, så kontakter vi dig. 
 
Personlig kontakt til dig: 
Da vi selvfølgelig er meget glade for at få nye medlemmer, tillader vi os at ringe dig op en enkelt 
gang, for at hilse på dig og byde dig velkommen i lokalforeningen. Her vil du kunne høre mere 
om mulighederne for at deltage aktivt, og du vil kunne byde ind med, hvad du særligt interesserer 
dig for og vil kunne bidrage med. 
  
Velkommen i Alternativet Skanderborg! 
Mange bæredygtige hilsner fra Poul, Mira, Jørn, Karen, Jesper og Hanne. 



 

 


