
16-11-16 Referat Alternativet Skanderborg bestyrelse 
 
 
5 min stilhed. 
 
Kort fra hvert medlem 
 
1. Valg af referent, ordstyrer 

 
Jesper er valgt til ref.. Trine er ordstyrer. 

 
2. Godkendelse af ref. 

 
Godkendt. Opfølgningsliste udført. 

 
3. Nyt fra: 

- forperson 
 
Vi er blevet kontaktet af Henrik Narud ang. oprettelse af 

netværksgruppe for lokalforeningerne i Østjylland. Det vil vi gerne men der er 
ingen der kan d. 29 hvor første møde er vi vil dog gerne booke lokaler i 
Skanderborg til det. 
 
- økonomi 
 

Vi venter med at oprette netbank, så vi ikke har udgifter til det. Vi 
bruger den alligevel ikke lige nu. Den nye bestyrelse, valgt i januar, kan gøre 
dette. Vi oprette konto og visakort, så vi har mulighed for at købe, hvis det 
skulle blive nødvendigt. 
 
- sekretær 
- kontaktperson til nye medlemmer 
- udvalg/bestyrelsen 
 

Der er lister til at kontakte medlemmerne nu. Vi ringer til alle nu inden 
den 22. november. Så vi kan gøre opmærksom på mødet den dag. 
 
- uddannelse og kurser 
 

Trine og Mira var på facilitator og det var godt. Jesper, Hanne og Mira 
har været på bestyrelseskursus. Det vi fik ud af det var at vi hørte fra andre 
bestyrelser og vi synes vi er godt med i Skanderborg. 



 
4. Vigtige beslutninger / Akutte emner 

- budget 
 
Hvad skal vi bruge penge til i 2017. Der kan trykkes foldere med vores 

lokale politik, så vi kan uddele dem til arrangementer i kommunen. Derudover 
kan der bruges penge på kontorhold. Kommunalvalget er også en post der 
kan bruges mange penge på. Herunder valgplakater. Vi kunne også godt 
tænke os en lille kasse med fornødenheder så som the og kaffe. Vi tænker 
over det til næste møde og arbejder videre med det der. 

 
- Godkendelse af forretningsorden 

 
Forretningsordenen er godkendt uden indsigelser. 
 

- Uro i Alternativet (Drøftelse af og stillingtagen til, de sidste ugers 
mailkorrespondance mellem HB og bestyrelsesmedlemmer fra 
lokalforeninger, storkredsbestyrelser og andre interresanter. Herunder 
facebook debat) 

 
Det er en kompliceret sag med mange holdninger. Vi har, som 

bestyrelse, ikke en samlet holdning til sagen, men vi har et behov for at kunne 
informere medlemmerne i Skanderborg desangående. Derfor ønsker vi at HB 
kigger korrespondancerne ang. sagen igennem og kommer med en 
gennemsigtig og fyldestgørende udmelding vi kan sende videre til vores 
medlemmer. Vi ser også at man ikke dvæler ved fortiden, men arbejder og 
kommunikere tydeligt ud hvordan man tænker at håndtere fremtiden. Vi 
foreslår også at man flytter HB’s referater fra wiki til dialog. Jesper skriver til 
HB, på vegne af bestyrelsen, med vores input. 

 
5. Kommunikation, medlemmer, synlighed, nyhedsbrev, gennemsigtighed 

 
Vi bruger ca. ti minutter på næste møde med it-learning. Så alle lige 

kan se hvad der er af muligheder. 
 
6. Fem minutters oplæg om Alternativets værdier og ståsted (Politik og dogmer) 

- Hanne 
 

Hanne fortæller lidt om borgerløn og kontanthjælp uden modkrav. 
Alternativet har et forslag om kontanthjælp uden modkrav. Man vil kunne 
spare en masse penge på kontrol i det system der er lige nu. 



Ved borgerløn skal alle der modtager hjælp fra staten have den samme 
mængde penge. På den måde kan man fjerne en masse administration og 
derfor spare nogle penge. Desuden ser vi at flere maskiner overtager arbejdet 
fra flere og derfor er der behov for at nogle skal få penge til at leve for et 
andet sted end ved arbejde. Desuden er der også dem der er blevet syge 
eller uarbejdsdygtige. De skal også kunne forsørge sig. 

Der er flere måder at gøre det på og Hanne fortæller her om et par 
stykker. Det er et rigtigt spændende emne men der er også nogle dilemmaer. 
Der er et spørgsmål om hvad “minimumslønnen” skal være på. 

 
7. Hvad brænder vi for og vores værdier ( Mira ) 60 min 
 

Mira har tilrettelagt en process hvor vi kigger på vores interesser, 
forventninger, værdier og visioner. 

Vi har skrevet flere ting ned omkring hvilke arbejdsgrupper vi, i 
fremtiden, kunne tænke os at gå ind i. Trine og Mira kigger på det i morgen og 
tager det med på mødet d. 22. Mira samler sammen på de andre punkter og 
skriver dem ned. Vi er enige om at processen omkring værdier og visioner er 
vigtig og at den skal tages op igen. 
Vi samler også nogle forslag til hvad vi kan spørge deltagerne om d. 22.  

 
8. Sidste planlægning inden mødet 22 november 15 min 

 
Vi snakker om hvad der lige mangler. 

 
9. Fællesskabet i Alternativet Skanderborg, politikudvikling, nye tiltag 
 
10. Andre emner 
 
11. Opsamling og hvem gør hvad? 

 
Jesper ligger tjekliste på googledrev. 
Jesper ligger dagsorden på facebook. 
Jesper sætter budget på næste dagsorden 
Jesper Sender email til HB ang. Problematik. 
Jesper Underviser næste gang i brugen af google drev. 
Hanne faciliteter til d. 22. 
Trine laver doodle for at finde dato til et ekstra møde. 
Hanne og Mira opstarter indkøb til bestyrelses kasse (kontorhold og 
fornødenheder)  

 
12.Evt. 



Hanne foreslår at vi ændre vedtægterne så der kan være flere 
medlemmer af bestyrelsen. Der er meget arbejde men flere ved også mere og 
derfor er det en fordel. 

Vi snakker om opstillingsmødet og hvordan dette skal afholdes. Jesper 
vil helst ikke blande sig, da han selv stiller op og vil ikke påvirke processen. 
Derfor er det vigtigt at der er nogen der tager denne opgave. Vi venter og ser 
om der oprettes et udvalg d. 22. der kigger på dette. Vi tager det også med på 
næste møde. 

 
Har alle sagt hvad de ville? 
 
 


