
ov

 

roedovre@alternativet.dk    |    Facebook  1 
 

Alternativet Rødovre         

 
 
 

Den 7. juli 2017/ V2 

REFERAT 
 
 

Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. juni 2017 kl. 19.30 på Rødovregård 
  
Referat er indsat med kursiv-tekst i mødets dagsorden. 
 
Kalender er indsat bagerst. 
 
Deltagere på mødet fra bestyrelsen: Solveig (forperson), Nilofer (næstforperson), Preben (kasserer), Janne 

(indtil pausen), Ebbe, Mikkel. 

Øvrige: Anne (referent) 

Ingen afbud 
 
Dagsorden 
 
1. Valg af mødeleder og referent  
 
Preben valgt som mødeleder, Anne som referent 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsorden godkendt 
 
3. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde den 10. maj 
 
Referatet var en anelse upræcis ift. beskrivelsen af valg til ny bestyrelse i Københavns Omegns Storkreds 
(KOS). Den ny KOS-bestyrelse konstituerede sig ved et møde den 26. juni, sådan her: 

Forperson:                 Steffen Schjødt Koch          Høje Taastrup 

Næstforperson:         Jette Vestergaard                Albertslund 

Kasserer:                   Christine Madsen                Albertslund 

Medlem:                     Viviana Vidal Iversen          Gladsaxe 

Medlem:                     Ken Petersson                    Høje Taastrup 

Suppleant:                 Eddy Madsen                      Glostrup 

Suppleant:                 Jesper Callesen                  Gentofte 
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4. Økonomi: Status v/Preben – Opdateret medlemsliste på print v/Nilofer  
 
Det årlige beløb på 5.000 kr fra Landssekretariatet til hver lokalforening i hele landet er (omsider) indløbet 
på kontoen for 2017. Saldoen, der var i underskud, er herefter på kr. 4.815 kr. 
 
Antallet af medlemmer af Alternativet, bosat i Rødovre, er fortsat 54 personer – uændret siden seneste 
bestyrelsesmøde. To udenbys medlemmer er slettet fra listen. 
 
5. Sidste nyt fra Forperson  
 
Landsmødet i Odense  –  Dialogmødet den 1. juni på Rødovregård – Folkemødet - Valgforbund  
 
Solveig berettede fra Landsmødet i Alternativet den 27.-28. maj i Odense – Solveig, Nilo og Preben deltog på 
Landsmødet fra Alternativet Rødovre. 
 
Prebens forslag til vedtægtsændring blev vedtaget på Landsmødet med 84 procent af deltagernes stemmer 
og 16 procent imod – dvs. forslag om at lokalforeningers forperson kan fortsætte på posten selv om de er 
kandidater til byråd/regionsråd. 
Se evt. forslagshæftet (pdf) fra Landsmødet her (forslag # 21, side 37):  
https://alternativet.dk/application/files/7514/9451/3510/Forslagshaeftet.pdf 
 
og i referatet (pdf) fra Landsmødet her (side 8, forslag #19-21): 
 
https://drive.google.com/file/d/0B4s6Q1XD7jU8VlhOUm1FM3ZWeXc/view 
 
Og Preben informerer om afstemningen i video direkte fra Landsmødet her: 
 
https://www.facebook.com/Alternativetroedovre/videos/1746240125668042/ 
 
Preben oplyste desuden at nogle afstemningsresultater på Landsmødet betyder at der skal laves ændringer i 
lokalforeningers vedtægter – ændringer kan besluttes af bestyrelsen, kræver ikke ekstraordinær 
generalforsamling. Preben laver oplæg til vedtægtsændringer til næste bestyrelsesmøde den 9. august. 
 
Alternativet Rødovres dialogmøde om ”Den gode velfærd for børn og unge i Rødovre” med ca. 20 deltagere 
blev kort vendt. Solveig fortalte at der var sendt invitationer med program ud til alle medlemmer af 
Alternativet Rødovre, til forældrerådet i skole og dagtilbud og til Kommunalbestyrelsen. Solveig modtog 
tilbagemeldinger fra skolebestyrelserne og fra enkelte personer fra forældrerådet, og som alle synes at det 
var et godt initiativ og et flot program. Efter dialogmødet modtog Solveig emails fra deltagere med melding 
om et flot program, et anderledes og vellykket arrangement, god faglig dialog, og uden sædvanlig 
valgkamps-debat. Mikkel, som var i panel på mødet som forælder, fandt mødet vellykket, godt med 
rundkredsen. Men indtryk af at deltagerne var Tordenskjolds Soldater, som i forvejen mødes, og alle 
deltagere var ældre mennesker – hvor er de unge, fx dem med børn i institution? 
 
Folkemødet på Bornholm - Solveig deltog som frivillig for Alternativet, også Nilo og Mikkel var i Allinge – 
beretninger fra de tre. 
 
Valgforbund - muligheder for at indgå (teknisk) valgforbund med andre partier blev drøftet ifm. 
Kommunalvalget den 21. november. 
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6. Møder og arrangementer 
 
KV’17-udvalgsmøde i København Omegn Storkreds (KOS) den 13. juni v/Preben.  
 
Næste møde i Kommunalgruppen – Forslag: tirsdag den 27. juni  (er booket for lang tid siden)  
  
KV’17-udvalgsmøde – Preben berettede: der er nu en kontaktperson for udvalget fra hver lokalforening i 
KOS.  I Ishøj og Vallensbæk er der endnu ingen lokalforening. Der er besluttet produktion af valgmaterialer – 
foldere og valgplakater, til brug af KOS-lokalforeninger. Finansieret af KOS-midler. 
 
Folderen bliver på fire sider, hvoraf de to midterste er blanke mhp. at den enkelte lokalforening selv sætter 
indhold på her. Erling og Preben laver forslag til fællesindhold på folderens for- og bagside. 
 
Folderen er færdig medio september. 
 
I Rødovre får vi 150 valgplakater – opsætning er tilladt fra lørdag den 28. oktober. 
 
Der er stadig KOS-midler tilbage til valgaktiviteter. Mikkel foreslog Å-badges, så folk til aktiviteter kan se 
hvem vi er – Preben følger op på dette. 
 
Store-Å (i limegrøn stofbeklædt skumgummi) koster knap 5.000 kr – Ebbe undersøger en oppustelig udgave. 
 
Møde i Kommunalgruppen den 27. juni – vi rundsender vores respektive forslag til Å-politik og politiske 
mærkesager i Rødovre inden mødet. Afbud til mødet fra Nilo og Janne. Preben kontakter Jacob og Lene. 
 
[Opdateret: På mødet i Kommunalgruppen blev alle forslag til politiske mærkesager lagt på bordet, drøftet 
og fordelt til viderebehandling, i et format/skabelon som foreslået i KV’17-Inspirationskataloget – 
https://dialog.alternativet.dk/t/kv17-inspirationskatalog/3160 
NB: Kataloget er af ældre dato, derfor lad os også inspirere os selv. De viderebearbejdede forslag til 
mærkesager rundsendes til bestyrelsen samtidig med dagsorden til bestyrelsens næste møde den 9. august 
og drøftes her.  De udvalgte og godkendte politiske mærkesager fra bestyrelsesmødet offentliggøres 
herefter på hjemmeside og på Facebook med opfordring til kommentarer, forslag og idéer etc. ] 
 
 
PAUSE 
 
 
7. Kommunikation 
 
Email til medlemmer om opstilling som kandidat til Kommunalvalget,  v/Preben (forslag er rundsendt) 
 
Email-oplæg fra Preben blev drøftet med forslag til indhold – Nilo står for udsendelsen. 
 
Email til medlemmer om valgbidrag med Mobile Pay, v/Preben og Mikkel  
 
Solveig undersøger om det er muligt at koble Mobile Pay til nuværende konto. Eller Mobile Business - 
erhvervsløsning? Offentliggørelse af bidrag blev drøftet – Preben kontakter Esben i Landssekretariatet og 
melder tilbage til Mikkel. ”Støt Alternativet Rødovre”- knap på den ny hjemmeside, men vigtigt at den er 
rettet mod Rødovre, ikke partiet generelt. 
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Etablering af Valgbidrags-ordningen er punkt på næste bestyrelsesmøde den 9. august, herunder email til 
medlemmerne i Rødovre. 
 
Ny hjemmeside – www.roedovre.alternativet.dk – brug af siden, indhold, udførere? v/ Anne 
 
Etablering og drift af ny hjemmeside er for stor en opgave for én person. Ebbe aktiverer siden og lægger ting 
op til en start, indenfor 14 dage. Anne sender Ebbe link til Alternativets email-vidensforum om opstart af ny 
hjemmeside, inkl. intro-video’er om how to do. Startindhold på hjemmesiden blev besluttet: 
 
• Møde-aktivitetskalender 
• Oversigt over bestyrelsesmedlemmer i Alternativet Rødovre, med foto og kontaktdata 
• Link til ny Facebook-side - https://www.facebook.com/Alternativetroedovre 
 
 
Politiske mærkesager og kandidater til Kommunalvalget kommer på efter den 29. august. 
 
Facebook-profiler – p.t. både en Facebookgruppe og en Facebook-side – hvorfor to profiler?  
 
Alternativet Rødovres åbne Facebook-gruppe blev oprettet som et dialogforum for mere end et år siden ved 
de indledende øvelser til Alternativet Rødovre som politisk parti. Der har ikke været den store 
dialogaktivitet. At have to profiler på Facebook kan forvirre. Facebook-gruppen stopper for tilførsel af nyt 
indhold. Et fastgjort opslag øverst – Nilo laver det – henviser med link til Alternativet Rødovres nye 
Facebook-side. Her lægges indhold i dagsordener og referater i fortælle-form, med link til de formelle 
materialer på Dialog, og senere på ny hjemmeside. 
 
Retningslinjer for indlæg på Facebook og hjemmeside v/ Anne og Nilofer 
 
På Facebook-siden er opslag med tilknytning til Alternativet Rødovre, politikudvikling i Rødovre, dialog, 
kommunalt stof med betydning for Rødovre, Kommunalvalg, undersøgelser, nye initiativer/forslag fra 
kommunalbestyrelsen etc.  
 
8. Eventuelt  
  
Der vil blive budt på lidt rødvin til et forhåbentlig konstruktivt møde 
 
Nilo og Mikkel mødtes på Folkemødet på Bornholm og talte om behovet for kampagneudvikling allerede nu, 
og sideløbende med politikudvikling. En liste over Facebook-grupper i Rødovre er foreløbigt lavet – den kan 
ses på Google Drive, en fælles dokumentsamling. Mikkel har oprettet den og kan tilknytte medlemmer, så 
de får adgang til dokumenter. 
 
Alternativet Rødovres side på AlleOs på Alternativet.dk mangler endnu noget indhold – bl.a. et topbillede. 
 
-- 
 
Dagsorden v/ Preben 
 
Referat v/ Anne  
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KALENDER 

Møder i Alternativet Rødovres bestyrelse afholdes som udgangspunkt den 2. onsdag i hver måned på 
Rødovregård kl. 19.30. Møderne er åbne for interesserede. 
 
Idéer, forslag og kommentarer til bestyrelsen er meget velkomne! 
 
På Facebook eller til forperson Solveig Bentsen, email til SolveigBentsen@live.dk, mobiltelefon 31 23 19 55. 
 
 
2017: 
 
 
Tirsdag den 1. august: Frist for at melde sig som kandidat for Alternativet til Kommunalvalget i Rødovre 
Kommune. Ønsker du at stille op, så send en email til forperson Solveig Bentsen, SolveigBentsen@live.dk 
 
Onsdag den 9. august, kl. 19.30: Bestyrelsesmøde i Alternativet Rødovre. Bestyrelsen gennemgår de 
kandidater, der ønsker at stille op for Alternativet til Kommunalvalget, 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. På mødet den 9. august 
behandler bestyrelsen desuden forslag til Alternativet Rødovres politiske mærkesager. 
 
Torsdag den 17. august, kl. 18.30, Sundhedshuset i Albertslund - møde i KV’17-tværudvalget i København 
Omegns Storkreds (KOS) 
 
Søndag den 27. august, 10-13, Albertslund – Landssekretariatet i Alternativet kommer på besøg i 

København Omegns Storkreds og informerer om Å-valgkampagnen og hjælper med kampagneidéer. For Å-

kandidater til Kommunal- og regionsvalget, bestyrelsesmedlemmer og kampagnefrivillige. 

Tilmelding til mødet er her 
 
Tirsdag den 29. august: Valgmøde for medlemmer af Alternativet Rødovre – valg af kandidater for 
Alternativet Rødovre til Kommunalvalget i november 
 
Lørdag den 9. september: ”Rødovredagen”, arrangeret af Rødovre Kommune - på rådhuspladsen, 
biblioteket, Viften m.m.  
 
Søndag den 10. september: ”Naturens Dag” 

Fælles Dag i Alternativet i DK. Danmarks Naturfredningsforening arrangerer events i hele landet denne dag.  
Læs mere om dagen på www.naturensdag.dk 
 
Onsdag den 13. september, bestyrelsesmøde i Alternativet Rødovre 
 

Fredag den 22. september - stillerliste: ”National festdag for demokratiet”, Fælles Dag i Alternativet i DK, 

Alternativets kommuneforeninger møder vælgerne og anmoder dem om at skrive sig på stillerlister.  

Den 29. september indleverer Landssekretariatet stillerlisterne i samtlige kommuner.  
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Søndag den 1. oktober: ”International vegetardag” - Fælles Dag i Alternativet i DK 

 
Lørdag den 7. oktober, Kolding Designskole, for alle Alternativets kandidater til Kommunalvalget, her 

sparkes valgkampagnen for alvor i gang. Programmet er: 

 
 
Onsdag den 11. oktober, bestyrelsesmøde i Alternativet Rødovre 
 
Lørdag den 28. oktober, fra middagstid: Opsætning af Alternativets valgplakater i Rødovre – giv gerne et 
nap med, jo flere vi er, jo bedre – og sjovere. 
 
Onsdag den 8. november, bestyrelsesmøde i Alternativet Rødovre 
 
Lørdag den 11. november, Alternativet planter grønt Håb-dag, Fælles Dag i Alternativet i DK 

Fredag den 17. november, kl. 15.00 – TV2 Lorry er i Rødovre for at optage valgdebat 
 
Fredag den 17. november: ”Tillidsdag”, Fælles Dag i Alternativet i DK. 

En dag med fokus på kontanthjælp uden modkrav, med events over hele landet med tillid som 

omdrejningspunkt.  

 
Tirsdag den 21. november:  Kommunal- og regionsvalg (KV’17), valg til byråd/kommunalbestyrelser og 
regionsråd i Danmark  
 
Tirsdag den 21. november:  ”Alternativet rydder op”, Fælles Dag i Alternativet i DK 

På valgdagen rydder vi op efter en intens valgkampagne. Over hele landet vil vores kandidater og 

kampagnefolk tage vores plakater ned. Det anses stadig som en uskik at føre valgkampagne på valgdagen, 

selv om mange gør det. Vi vil give folk mulighed for stille og roligt at overveje de informationer, de har fået 

under valgkampen uden at presse dem til det allersidste. 

 
Tirsdag den 21. november: ”Valgfest”, Fælles Dag i Alternativet i DK, alle er velkomne til at deltage og fejre 
valget med os. 
-- 
 
Se i øvrigt de mange løbende aktiviteter i Alternativet i kalenderen på forsiden af www.alternativet.dk 
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