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Den 16. februar 2017/Anne 

Tilrettet 21. februar 2017/Anne 

REFERAT 

(referat i kursiv – indsat i mødets dagsorden) 

Kalender over aktiviteter er bagerst i referatet. 

 

Bestyrelsesmøde i Alternativet Rødovre 

Tirsdag den 14. februar 2017 kl. 19.00 på Rødovregård 

 Mødet indledes som altid kl. 18.30 af et uformelt møde. 

 

Deltagere fra bestyrelsen: Solveig (forperson), Preben (mødeleder), Ebbe. 

Andre: Anne (referent) 

 

Afbud: Morten (næstforperson), Jacob (kasserer), Janne, Laura. 

 

Forslag til dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde den 10. januar 2017 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Valg af mødeleder og referent 

Preben mødeleder, Anne referent. 

 

4. Økonomi og medlemsstatus (Solveig og Morten) 
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Økonomi – status: Årsregnskab 2016 v/Solveig samt årets status pr. dags dato.  

Ny opdateret medlemsliste v/Morten 

 

Der står ca. 1.500 kr på kontoen fra 2016. Det årlige tilskud fra Landssekretariatet på 5.000 kr til hver 

lokalforening i DK er endnu ikke indløbet. København Omegns Storkreds fordeler midlerne. Solveig tager det 

op, når hun alligevel er til møde i KOS om ca. 14 dage. 

Solveig laver årsregnskab for 2016 til næste bestyrelsesmøde den 14. marts. Uforbrugte midler fra 2016 

overføres til kassebeholdningen i 2017. 

Medlemsliste: - det er endnu ikke lykkedes at få udtrukket en overskuelig medlemsliste. Solveig tager 

kontakt til Morten. Ebbe vil gerne være behjælpelig i den løbende opgave med udtræk af medlemsliste.  

Medlemmer skal selv melde flytning, dvs. ændre adresse på deres egen side på AlleOs. Det gør ikke alle, 

derfor er der p.t. 2 medlemmer på medlemslisten som ikke længere har bopæl i Rødovre, og som derfor ikke 

længere er medlem af Alternativet Rødovre. Preben fortæller Morten at 2 medlemmer skal slettes på listen. 

 

5. Sidste Nyt fra forperson og udvalg 

Møde med Enhedslisten og Rødovre Skøjteklub v. Jacob  

Solveig orienterede om et møde med formanden for Rødovre Skøjteklub, hvor hun og Jacob deltog, med 
henblik på at undersøge muligheden for at etablere solceller på taget af skøjtehallen. 
Solceller der i givet fald via vedvarende energi – solen - vil kunne bidrage til at producere hallens 
energiforbrug hele året. Dette som led i Alternativet Rødovres ønske om en generel grøn omstilling i 
kommunen. 
 

Møde med Velfærdsalliancen v. Solveig 

Alternativet Rødovres deltagelse i Velfærdsalliancen, bestående af en række fagforeninger, blev drøftet. Der 

var tilslutning til fortsat deltagelse.  

 

6. Møder og arrangementer lokalt og i storkreds 

Næste møde i KV ’17-tværudvalget i Københavns Omegns Storkreds (KOS) er den 27. februar.  

Preben melder afbud – Solveig deltager. 

 

Politisk Laboratorium (POLA) om pædagogers alenetid med børn i børneinstitutioner v. Solveig      

Forud for mødet havde Anne rundsendt dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 15.2., hvor spørgsmålet 

om pædagogers alenetid var punkt, inkl. en række bilag. Dette ændrer på den oprindelige POLA-idé. 
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Alternativet Rødovre afholder Politisk Laboratorium (POLA) om emnet den 4. april – Rødovregård er booket. 

Solveig arbejder videre med POLA’en, sammen med Janne. Er punkt på næste bestyrelsesmøde den 14. 

marts – Solveig laver oplæg. Måske ændre emnet til fx Hvad er bedst for børn, eller Familiepolitik.  

 

Årsmøde/Generalforsamling den 28. marts i Alternativet Rødovre – Forslag til indkaldelse og afvikling v. 

Preben – Forslag er udsendt som bilag til dagsordenen  

Preben gennemgik forslaget, som Eddy i KOS har nikket til, og kontakter Morten mhp. udsendelse af 

indkaldelse til medlemmerne. 

Alle medlemmer af Alternativet med bopæl i Rødovre får indkaldelsen, også de der har frameldt sig kontakt. 

Årsmødet er alene for medlemmer af Alternativet, dvs. det er ikke et åbent møde. 

Pause 

7. Kommunikation og platforme lokalt og centralt i Alternativet – Oplæg v/Anne og Morten.  

Morten arbejder på at lave en egentlig Facebook-side for Alternativet Rødovre – som ’politisk parti’, Morten 

havde meldt afbud til mødet. 

Anne orienterede om arbejdet med den ny hjemmeside Alternativet.dk og lokalforeningers mulighed for her 

at have egen hjemmeside, hvilket snart skulle være muligt. Oplæg til brug af hjemmesiden fra 

Landssekretariatet var rundsendt forud for mødet. Brug af den ny hjemmeside tages op på næste 

bestyrelsesmøde den 14. marts. 

 

8. Status på kommunalgruppen 

Medlemsliste og indbydelse til næste møde v. Preben – oplæg eftersendes  

Alternativet Rødovres ”Kommunalgruppe” (KG) udvikler lokal Å-politik frem mod kommunalvalget KV’17 i 
november og alle interesserede er velkomne til at være med. Møder afholdes den 4. tirsdag i måneden på 
Rødovregård. Undtagen den 28. marts, hvor der i stedet er Årsmøde/generalforsamling i Alternativet 
Rødovre. 
 
Preben har kontaktet de, der tidligere har meldt sig under medlems-rundringningen, men som ikke deltog 

på KG-mødet den 24. januar, og har opdateret listen over medlemmer i Kommunalgruppen (KG). Listen 

samt forslag til indbydelse til næste møde den 28. februar blev omdelt på mødet, og blev ikke drøftet 

nærmere. 

Solveig laver et resumé af mødet den 24. januar. 

Michala fra Alternativets facilitatoruddannelse, og som deltog i bestyrelsesmødet den 10. januar med 

henblik på at fungere som facilitator på bl.a. Kommunalgruppens møder, har trukket sig. Der vil ikke være 

facilitator på møderne. 

Preben er tovholder på Kommunalgruppen, men deltager ikke i gruppens møder.  
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9. Eventuelt    

Et nyhedsbrev fra Landssekretariatet efterlyser en repræsentant fra hver lokalforening til at deltage i 

arbejdet med at planlægge ”Vores Folkemøde”, som finder sted i hele landet i ugen op til grundlovsdag (uge 

22). At bidrage ved at udvikle egne aktiviteter i hver lokalforening. KV’17-tværudvalget i København 

Omegns storkreds (KOS) har allerede drøftelser i gang om aktiviteter i den uge. Solveig taler med 

Eddy/Jesper i KOS – og melder tilbage til Esben Sloth i Landssekretariatet. 

Intern kommunikation – dagsordener til bestyrelsesmøder sendes til bestyrelsesmedlemmer + Anne. 

Referater sendes til bestyrelsen + evt. øvrige der har deltaget på det pågældende møde. Dagsordener og 

referater lægges i Facebook-gruppen så hurtigt som muligt. 

 

/Dagsorden v. Solveig & Preben, Alternativet Rødovre 

/Referat v. Anne 

 

-- 

KALENDER 

 
Møder i Alternativet Rødovres bestyrelse afholdes som udgangspunkt den 2. tirsdag i hver måned på 
Rødovregård kl. 19.  
 
Møderne er åbne for interesserede og starter uformelt kl. 18.30. Man kan evt. nøjes med blot at deltage i 
den uformelle del, hilse på og høre mere om Alternativet i Rødovre. 
 
Dagsordener og mødereferater lægges ud i Alternativet Rødovres åbne Facebook-gruppe, så alle kan kigge 
med. Idéer, forslag og kommentarer er altid meget velkomne!  
 
https://www.facebook.com/groups/AlternativetRoedovre/ 
 
 
På Facebook eller til forperson Solveig Bentson, email til SolveigBentsen@live.dk, mobiltelefon 31 23 19 55. 
Tirsdag den 14. februar på Rødovregård: Bestyrelsesmøde i Alternativet Rødovre (afbud fra Janne og 
Morten) 
  
Mandag den 27. februar, i Lyngby: Møde i KV’17-tværudvalg ifm. Kommunalvalget i november, Københavns 
Omegns Storkreds (KOS) 
  
Tirsdag den 28. februar, Rødovregård: Møde i Alternativet Rødovres ”Kommunalgruppe”, som udvikler 

lokal Å-politik frem mod kommunalvalget KV’17 i november. Alle medlemmer af Alternativet i Rødovre er 

meget velkomne til at udvikle med. Mail til Solveig på SolveigBentsen@live.dk, hvis du vil være med.  
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Søndag den 12. marts, Højgård” i Bagsværd: Alternativet Gladsaxe afholder workshoppen ”Fremtidens 
forstad – forstadens fremtid”, for lokalforeningerne i København Omegns Storkreds 
 
Tirsdag den 14. marts kl. 19 på Rødovregård: Bestyrelsesmøde i Alternativet Rødovre 
 
Tirsdag den 28. marts kl. 19, Rødovregård, Årsmøde (ordinær generalforsamling) i Alternativet Rødovre. 
Valg af bestyrelse (7 medlemmer) og suppleanter (2 personer) 
 
Lørdag den 1. april, opstillingsmøde vedr. kandidater til Folketinget fra Københavns Omegn 
 
Tirsdag den 4. april: Politisk Laboratorium (POLA) i Alternativet Rødovre, om pædagogers alenetid med 
børn/familiepolitik? 
  
Maj/juni – uge 22 (29. maj – 5. juni):  Kampagne om kommunalvalget KV’17, prøvevalg, Alternativet 
Københavns Omegns Storkreds. + ”Vores Folkemøde” – opvarmning til KV’17, landsdækkende aktivitet i 
Alternativet. 
 
Juni: Åbent Hus-arrangement i Alternativet Rødovre – stiller-underskrifter 
 
Weekend 27.-28. maj: Årsmøde i Alternativet, Odense 
 
Tirsdag den 1. august: Frist for at melde sig som kandidat for Alternativet til Kommunalvalget i Rødovre 
Kommune. 
 
Tirsdag den 8. august: Bestyrelsen i Alternativet Rødovre gennemgår kandidaterne, og tjekker om 
kandidaten opfylder Alternativets og valglovens retningslinjer for at stille op. Straks efter mødet sendes 
kandidaternes oplæg sammen med indkaldelse til valgmødet ud til medlemmerne i Alternativet Rødovre. 
 
Tirsdag den 29. august: Valgmøde – valg af kandidater for Alternativet Rødovre til kommunalvalget. 
 
- 
- 
November   
 
Tirsdag den 21. november:  Kommunal- og regionsvalg, KV’17, valg til byråd/kommunalbestyrelser og 
regionsråd i Danmark  
 
Se i øvrigt de mange løbende aktiviteter i Alternativet i kalenderen på forsiden af www.alternativet.dk 
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