
Referat af bestyrelsesmøde d. 22/9-16

Til stede: Priya Merete Bloch, Jesper Arbo Frederiksen, Poul Møller, Hanne Stender Damkjær. 
Trine Fredsøe var med over telefon.

1. Er mødet lovligt indkaldt? Er vi beslutningsdygtige? Hvem er referent:

Mødet blev afholdt inden for 14 dage efter den stiftende generalforsamling. Vi er 
beslutningsdygtige og Hanne vælges til referent.

2. Vigtige emner, der skal træffes beslutning om – og som haster:

1. konstituering: Jesper blev valgt som forperson
Priya er blevet næstforperson
Poul vil gerne tage kassererposten frem til opstillermødet i januar. 
I mellemtiden bør vi arbejde for at finde en anden som gerne vil påtage sig 
dette hverv.
Trine og Hanne er aktive medlemmer, Hanne vil gerne have sekretæropgaver.

2. godkendende af forretningsorden:
Vi talte om hvorvidt vi ønsker en meget flad forretningsorden eller en mere 
detaljeret en. Vi er enige om at en god forretningsorden kan være skelettet der
holder sammen på det hele, når vi skal til at tænke stort i forhold til ideer og 
planer. Vi ønsker derfor en forretningsorden der giver nogle faste 
holdepunkter som udgangspunkt.
Dette giver tryghed i en viden om at vi ikke kommer for langt 
ud af kurs.
Bestyrelsen vil arbejde videre med udarbejdelse af forretningsordenen, og 
Priya kommer med et oplæg til dette på næste møde.

3. Kontooprettelse og CVR nr:
Alternativet lægger op til at benytte Merkur Bank. Det vil vi også og Poul og 
Jesper kontakter dem for at få lavet en konto og går ligeledes videre med 
oprettelse af CVR nr. 

4. Årshjul: Vi opstarter arbejdet med at udarbejde et årshjul løbende fra nu af. Dette 
tilrettes henad vejen og skal være et værktøj til at gøre arbejdet overskueligt 
og holde os fast på at nå omkring tingene.

3. Orientering fra bestyrelsens forperson:

4. Orientering fra kasserer herunder status på økonomi:

Der er ikke rigtig nogen penge i foreningen endnu. 



5. Vigtige emner som vi ikke behøver træffe beslutning om nu:

Der er kommet henvendelse fra borgmester Jørgen Gaarde angående et møde med os. Vi er flere der
gerne vil deltage og Jesper vil gå videre med at lave en aftale med ham. 

Der er muligvis allerede gang i indgåelse af valgforbund mellem de øvrige partier i kommunen op 
til lokalvalget. Vi har drøftet om vi ønsker at indgå i valgforbund og det vil vi gerne. 
Vi har drøftet hvilke partier vi ville være interesserede i at gå i valgforbund med. Vi kom frem til at 
det vil være naturligt for os at tale med Enhedslisten og SF om valgforbund. Ligeledes er det også 
en mulighed for os at gå i valgforbund med Det Radikale Venstre og Socialdemokraterne.
Priya har påtaget sig at ringe rundt til de øvrige partiers bestyrelser, for at forhøre os vedr. mulighed
for valgforbund.

6. Andre indkomne emner til drøftelse og evt. beslutning:

Hanne og Priya har deltaget i MasterClass med Uffe Elbæk i Esbjerg. Her fik de nogle gode 
redskaber til opstart af en bestyrelse. Dette handler om en afklaring af ønsker og værdier hos hver 
enkelt i bestyrelsen og hvordan vi kan se dette omsat til arbejde i lige netop vores kommune.
Vores næste møde bliver bla. Med fokus på dette, så vi kommer ordentligt fra start og ikke glemmer
det grundlæggende, selv om vi snart skal i gang med at arbejde for at blive repræsenteret stort i 
byrådet.

Vi skal have taget billeder af bestyrelsen og vil få dette gjort på næste møde.

7. Kontakt til medlemmer – nyhedsbreve, møder etc:

1. nyhedsbrev september/Oktober
Hanne skriver udkast til nyhedsbrev og sender dette ud med evt. tilføjelser 
eller rettelser fra resten af bestyrelsen.
Vi har talt om hvordan vi bedst når ud til alle medlemmer og hvordan vi gør 
vores arbejde mest synligt og gennemsigtigt. Dette er vi ikke nået til en 
afklaring af og arbejder videre med det.

Vi er velsignet med mange aktive medlemmer i Alternativet i Skanderborg. Vi kan mærke de 
brænder for at tage del i den bevægelse som Alternativet gerne vil sparke gang i. 
Det er vigtigt for bestyrelsenen at lokalforeningen bliver for alle medlemmerne. Vi ønsker et stærkt 
fællesskab hvor vi lærer hinanden at kende og hver især kan bidrage med hvad vi brænder for og er 
gode til. 
Bestyrelsen vil meget gerne bidrage til at lokalforeningen bliver et sted hvor folk føler de kan 
komme til orde og folde sig ud. Derfor vil vi aktuelt planlægge et arrangement i løbet af 
efterår/vinteren. Her kan alle medlemmer der måtte ønske det mødes og lære hinanden bedre at 
kende. Vi tænker både socialt samvær og udveksling af tanker, ideer og bidrag.
Der arbejdes videre med dette på næste bestyrelsesmøde.

8. Evt:

9. Næste møde:
Trine laver en doodle med datoer og vi finder en dato herudfra.


