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Den 3. april 2017 

REFERAT 

 

Ordinær generalforsamling / Årsmøde i Alternativet Rødovre 

Tirsdag den 28. marts 2017 kl. 19.00 på Rødovregård 

 

Referat af Årsmødet er indsat i mødets dagsorden – med tekst i kursiv. 

Kalender er bagerst. 

Deltagere: Solveig, Jacob, Janne, Preben, Mikkel, Nilo, Anne (referent), Erling (dirigent). 

Afbud: Ebbe, Laura og Morten 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

 Erling Groth blev valgt. 

2. Valg af referent – stemmetællere og registrering af fremmødte 

 Anne blev valgt som referent, Nilo som stemmetæller. 

3. Beretning fra bestyrelsen 

 Solveig gav sin fyldige beretning siden Alternativet Rødovres start i marts 2016, her kort udpluk: 

Om opstarten, bl.a. om arbejdet internt i bestyrelsen, organisering, administrativt bøvl og udformning af 

formalia i form af vedtægter. Om i alt fem medlemmer, der har valgt at udtræde af bestyrelsen undervejs. 

Om vanskelighederne ved at engagere frivillige i aktivt arbejde. 

Om udadvendte aktiviteter som fx ”Åbent Hus” (medlemsmøde) med Rasmus Nordqvist (MF) som taler,  

aktiv i indførelsen af Borgerdrevne Forslag, Alternativet Rødovres deltagelse i ”Velkommen til Rødovre”, 

”Rødovredagen” og andre af Rødovre Kommunes aktiviteter. ”Åbent Hus” om politikudvikling i Rødovre, og 

efterfølgende etablering af en ’Kommunalgruppe’ til at udvikle Alternativets politik og mærkesager i 

Rødovre.  
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Og flere indlæg i Rødovre LokalNyt – fx: 

”Vil male Rødovre neongrønt” (3. marts 2016) 

”Nyt politisk alternativ på vej” (23. april 2016) 

 

 

(Rødovre Lokal Nyt, den 11. maj 2016) 

”Alternativet: “Kære rådhus – slip tøjlerne og lad borgere komme på banen i politikudvikling””  

(8. september 2016) 

”Alternativet: Kære kommune – vov nu noget med borgernes forslag” (22. december 2016) 

 

 Beretningen blev godkendt. 
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4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 

Det reviderede regnskabet for 2016 blev omdelt på mødet, - underskrevet af medlemmerne af den 

hidtidige bestyrelse samt af revisor. Der er forbrugt 2.270 kr i 2016 ud af et budget på 5.000 kr, de 

uforbrugte midler på kr. 2.730 overføres til 2017-regnskabet. 

Regnskab 2016 blev godkendt. 

 

5. Behandling af forslag fra medlemmer 

 Ingen indkomne forslag fra medlemmer 

 

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af eventuelt lokalt kontingent 

Alternativet Rødovre (AR) modtager årligt 5.000 kr fra Landssekretariatet, ligesom de øvrige 

lokalforeninger i landet. 

Den hidtidige bestyrelse har foreslået et frivilligt valgkontingent på minimum 100 kr pr Rødovre-medlem 

til at overføre til AR’s konto den 1. september. Pengene er målrettet AR’s valgkamp op til 

Kommunalvalget i november 2017. Kommunalvalg finder sted hvert 4. år. 

Det blev foreslået og vedtaget i stedet at kalde det et ’valgbidrag’ (og ikke et kontingent) for at 

understrege at det alene er tilknyttet valgkampen i år – dvs. en enkeltstående opfordring til 

medlemmerne og andre støttere, og ikke et løbende bidrag fremover. 

Det blev foreslået og vedtaget at tilknytte Mobile Pay til AR’s konto i Arbejdernes Landsbank, så 

valgbidrag også nemt kan overføres via mobiltelefon. Ved overførsel af beløb angiver afsender sit navn. 

Der er p.t. ca. 60 medlemmer af Alternativet Rødovre, dvs. medlemmer af Alternativet med bopæl i 

Rødovre. 

Derudover undersøges muligheder for yderligere økonomiske bidrag. 

 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter (syv medlemmer og to suppleanter) 

Medlemmerne Jacob, Laura og Morten ønskede at udtræde af bestyrelsen. 

De to suppleant-pladser var ledige. 

Fire medlemmer af bestyrelsen ønskede at fortsætte – Solveig, Janne, Preben og Ebbe. 

Der skulle således vælges tre medlemmer og to suppleanter. 
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Nilo og Mikkel indtrådte som nye medlemmer i bestyrelsen – Nilo for 2 år, Mikkel for 1 år. 

Bestyrelsen er nu på seks medlemmer, og ingen suppleanter. 

Bestyrelsen konstituerer sig på det kommende bestyrelsesmøde tirsdag den 11. april – med forperson, 

næstforperson og kasserer. 

 Se foto af den nye bestyrelse i Alternativet Rødovre nedenfor… 

 

8. Valg af udvalgsmedlemmer 

 Dette punkt udgik – udvalgene er nedlagt af København Omegns Storkreds. 

 

9. Valg af politiske kandidater til Kommunalvalget, november 2017 

Den hidtidige bestyrelse har vurderet at det er for tidligt at vælge kandidater til Kommunalvalget til 

november. Se bestyrelsens vurderinger og forslag til tidsplan i bilag til Årsmødet indsat nedenfor. 

Bestyrelsens forslag blev vedtaget som beskrevet i bilaget. 

 

10. Ændring af vedtægter 

 Ingen ændringer af vedtægter. 

 

11. Valg af ekstern revisor 

Erling Groth, Alternativet Hvidovre, fortsætter som ekstern revisor. 

 

12. Eventuelt 

Intet til eventuelt 

 

-- 

 

/Referat v. Anne 
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Ny bestyrelse i Alternativet Rødovre, ved Årsmødet den 28. marts 2017: 

 

 

Fra venstre – i køkkenet på Rødovregård: 

Mikkel Minor Jensen – Nilofer (Nilo) Abbasi – Solveig Bentsen – Janne Herrmann – Preben Riel  

(Derudover er Ebbe Hansen medlem af bestyrelsen) 

Foto: Erling Groth 

-- 

 

Bilag til Årsmødet: 

 

Bestyrelsens forslag til valg af kandidater til Kommunalvalget den 21. november 2017 

 

Alternativet Rødovres liste med kandidater skal afleveres medio september, og forinden 

skal vi aflevere en erklæring om, at Alternativet stiller op til valget i Rødovre kommune. 

Denne erklæring skal underskrives af 25 borgere, der er bosiddende i kommunen. 

Denne opgave varetages af bestyrelsen i forbindelse med et åbent arrangement i juni. 
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I Alternativets vedtægter står der, at hvis man er valgt til opstilling skal man straks træde 

tilbage som bestyrelsesmedlem. Dette vil indebære for os, og en masse andre lokalkredse 

rundt omkring i landet, at bestyrelserne vil blive drænet for medlemmer. Man er blevet klar over 

problemet i Hovedbestyrelsen, der arbejder på en løsning. Denne kunne være, at man først 

træder ud af bestyrelsen, når man er valgt. Der vil senest være en afklaring om dette til partiets 

årsmøde sidst i maj. Her vil der sikkert også blive en debat om en nuværende regel om, at partiets 

kandidater stiller op sideordnet. Det betyder, at det er de personlige stemmer fra vælgerne der 

afgør valget. Den anden form er partiliste, hvor det er kredsens medlemmer der bestemmer 

rækkefølgen på listen. Her vil de partistemmer (hvor der ikke er stemt personligt) blive lagt til 

de øverste kandidaters personlige stemmer i den rækkefølge de har på listen 

I vores dagsorden til årsmødet står der i pkt. 7 – valg af politiske kandidater. 

Vi mener i bestyrelsen, at det er for tidligt at vælge kandidater. Dels af hensyn til ovennævnte 

problemstillinger, men også hensynet til vores medlemmers overvejelser om at stille op. 

Vores kommunalgruppe er lige startet op, og det er jo vores håb, at medlemmerne i den gruppe 

vil få et overblik over kommunens politik og Alternativets holdning til disse. Efterfølgende er det 

så op til det enkelte medlem i gruppen, om de vil stille op til kommunalvalget. 

I vores vedtægter står der, at foreningens kandidater til kommunevalg vælges i det kommunale 

valgår. Så derfor foreslår bestyrelsen følgende tidsplan for valg af kandidater: 

April – maj – juni arbejdes der med kommunalpolitikken i kommunalgruppen. 

1. august: er deadline for at stille op som kandidat. Der skrives højst en A4 side med 

personlige oplysninger (CV) og politiske visioner og mærkesager. Sendes til forpersonen. 

8. august: Bestyrelsen 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 på Alternativet Rødovres interne hjemmeside. 

29. august: Valgmøde med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af 3 stemmetællere 

3. Mundtlig præsentation af kandidaterne. 
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4. Valghandling – Der skal sættes 3 x – 

5. Offentliggørelse af afstemningen – Ifølge vores vedtægter bestemmes rækkefølgen på 

vores liste af afgivne stemmer. Ved stemmelighed, ny afstemning om de berørte kandidater. 

6. Sidste nyt om den forestående valgkamp. 

 

-- 

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! 
 
På Facebook eller til forperson Solveig Bentson, email til SolveigBentsen@live.dk, mobiltelefon 31 23 19 55. 
 
2017: 
 
 
Tirsdag den 11. april: Bestyrelsesmøde i Alternativet Rødovre, Rødovregård 
 
Tirsdag den 25. april, Rødovregård: Møde i Alternativet Rødovres ’Kommunalgruppe’, som udvikler politik 
og mærkesager frem mod Kommunalvalget i Rødovre. Alle er velkomne til at udvikle med. 
 
Tirsdag den 9. maj: Bestyrelsesmøde i Alternativet Rødovre, Rødovregård 
 
Onsdag den 10. maj, kl. 17 - 19: Velfærdsalliancen afholder landsdækkende aktiviteter, bl.a. i Rødovre – 
”Forsvar vores velfærd – drop effektiviserings- og moderniseringsprogrammet, og produktivitetskravet i 
kommunerne” 
 
Weekend 27.-28. maj: Årsmøde i Alternativet, Odense 
 
Den 29. maj – 5. juni / uge 22:  Kampagne om kommunalvalget, KV’17, Alternativet Københavns Omegns 
Storkreds, ”Vores Folkemøde” –  landsdækkende aktivitet i Alternativet 
 
Torsdag den 1. juni: Alternativets ”Vores Folkemøde” - Politisk Laboratorium (POLA) i Alternativet Rødovre 
om ”Det gode børne- og familieliv” 
 
Juni: Åbent Hus-arrangement i Alternativet Rødovre – stiller-underskrifter 
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Tirsdag den 13. juni: Bestyrelsesmøde i Alternativet Rødovre, Rødovregård 
 
Tirsdag den 11. juli: Bestyrelsesmøde i Alternativet Rødovre, Rødovregård 
 
Tirsdag den 1. august: Frist for at melde sig som kandidat for Alternativet til Kommunalvalget i Rødovre 
Kommune 
 
Tirsdag den 8. august: Bestyrelsesmøde i Alternativet Rødovre. Bestyrelsen 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 i 
november 
 
Lørdag den 9. september: ”Rødovredagen”, arrangeret af Rødovre Kommune - på rådhuspladsen, 
biblioteket, Viften m.m. – i år med bl.a. en bod fra hvert af de politiske partier 
- 
- 
 
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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