
Bestyrelsesmøde d. 28.11.2016  

Referat.  

Til stede: Pavia, Tobias, Lars, Anna, Sol, Karl Magnus, Ninna, 

Kamille.  

Referent: Anna 

 

1. Kort uformel snak.  

Pavia, Lars og Sol har deltaget i ½ årsmødet, hvilket de havde 

oplevet som meget udbytterigt.  

2. Præsentation af opstillere til kv 2016 og dialog.  

Kamille Vind, Ninna Rosmarin, Karl Magnus Bidstrup er som 

aspiranter inviteret til møde, for at hilse på bestyrelsen og 

præsentere sig.  

3. Godkendelse af referat 

Godkendt 

4. Orientering fra forperson, næstforperson, kasserer 

Kåre er ikke tilstede. Næst forperson Tobias har deltaget i 

møde vedr. kommende aktivismemøde. Se nedenstående 

punkt. Intet nyt fra kasseren.  

5. KV 17.  

-Vi aftaler at der skal være mindst 6 kandidater til KV. Hvis 

der ikke er det, vil vi afholde ekstra suppleringsrunde i 

marts.  

-Kåre og Tobias reklamerer en af de nærmeste dage på den 

frie lærerskole for KV, for at rekruttere flere nye opstillere.  



- Vi er enige om at sende et opråb ud på mail direkte til 

medlemmerne vedr. kommunalvalget og at vi har brug for 

deres kandidatur, hvis Kåre og Tobias` tur til den frie 

lærerskole ikke bringer nok aspiranter til KV. Kåre og 

Tobias sørger for dette, hvis det er aktuelt.  

- Lørdag d. 14. januar afholdes præsentationsmøde for 

kandidaterne sammen med aktivismedag forud for 

opstillingsmødet. Vi drøfter muligheden af at kandidaterne 

evt. arrangerer en work-shop eller lign. Nina vil gerne 

kontakte Kamille og Karl Magnus vedr. hvordan de 

forholder sig vedr. deres evt. engagement på 

aktivismedagen, da de var gået fra mødet før dette forslag 

blev drøftet. Anna, Lars og Pavia deltager i et møde 

sammen med kandidaterne vedr. dette og Nina Rosmarin 

indkalder til mødet.  Lars er bindeled til aktivismeudvalget.  

 

- Karl Magnus forhandler valgforbund. Vi vil gerne have en 

grøn plan. Og han er i gang med forhandlinger 

6. Aktivismemøde 14. Januar klokken 13-? .   

Sol har undersøgt en del forskelligt vedr. en sådan dag og vil 

gerne, at det bliver en større event, hvilket stemmer fint 

overens med at vi lægger det sammen med  

præsentationsmøde af KV-valgs aspiranter.  

Musik på dagen? Mad på dagen?  

        Sol foreslår at dagens udkomme bliver et grundlag for      

diverse arbejdende udvalg.  Aktiviteter? Events? F.eks. Unge 



møder ældre, byttedage, økologi, Kaféaftener åbne for alle. m.m. 

m.h.p. At Alternativet bliver synligt i nærområdet.  

Kultutten kan bookes til dagen.  

Budget? Arbejdsudvalget søger midler hos storkredsen. 

Vi diskuterer; hvordan kvalificeres dagen? Hvordan bliver folks 

engagement faciliteret?  

Lars, Tobias og Sol melder sig til arbejdsgruppe omkring 

planlægning af dagen.  

7. Orientering vedr. tillidsmøde i Odense i Januar 

Tobias orienterer vedr. dette. Kåre sender invitation ud.  

8. Budget.  

Skal der allokeres penge til aktivismemødet d. 14. januar.  

Vi har mulighed for at søge storkredsen inden næste 

torsdag. Vi afsætter 2000kr fra bestyrelsen. 

9. Næste møde: Mandag 9. januar klokken 18.30 hos Anna i 

Overgade 10. Der serveres et lille måltid – måske en 

grønsagssuppe og boller. Godt nytår  

 

EVT. Tobias foreslår at vi skiftes til i 5 min. at præsentere noget, 

som vi brænder for, for hinanden m.h.p. At lære hinanden lidt 

mere at kende. Tobias lægger ud.    

 


