
Alternativet Holstebro 

Bestyrelsesmøde den 23. oktober 2019 
 
Til stede: John (bestyrelsesmedlem), Klaus, Bjarne (bestyrelsesmedlem) og Lia Sofia 
(bestyrelsesmedlem) 
Sted: Lejeteket på Holstebro Bibliotek 

Starte med check in - Hvordan har vi det og er der sket noget nyt siden sidst? 
 
Dagsorden: 

• Oprettelse af konto 
• John fortæller om møde på Fyn 
• John fortæller om bestyrelsesmødet i går 
• Hvordan skal arbejdet være fremover - forventningsafstemme, offentliggørelse af referater 

på Dialog, fælles arkiv. 
• John søger om penge (deadline 31/12) 
• Repair cafe på biblioteket 
• Gruppe af medlemmer til byrådet 

 

Referat: 
• Lia går til Arbejdernes Landsbank med papirer, så konto kan blive oprettet. 

• Forretningsomfang m.m. skal udfyldes. 
• John fortæller om mødet på Fyn som omhandlede sammenlægningen af de to 

sekretariater. 
• John fortæller om bestyrelsesmødet i går 
• Hvordan skal arbejdet være fremover - forventningsafstemme, offentliggørelse af referater 

på Dialog, fælles arkiv. 
• Vi skal mødes en gang om måneden og det er åbne møder. Lia foreslår nogle 

datoer og sender til Bjarne og John. 
• Vi kan både være ved Bjarne, men vi kan også være på biblioteket. 
• Det er dejligt hvis der er forplejning (kaffe, te, vand), men det er ikke nødvendigt. 
• Der indkaldes til åbne bestyrelsesmøder på Alleos og på lokalforeningens 

facebookgruppe. 
• Referater: Lia skriver referater og sender det til John og Bjarne, hvis de ikke svarer 

inden for tre dage offentliggøres dette. 
• Lia vil godt stå for at sende nyhedsbreve ud. 
• Det drev der er tilknyttet lokalforeningens email benyttes som arkiv. 

• Lia sender de færdige vedtægter til Hovedbestyrelsen, så de kan blive godkendt. 
• John søger om penge (deadline 31/12) 

• Bjarne undersøger muleposer, t-shirts, osv. 
• Repair cafe på biblioteket 

• Lia deler eventet på facebookgruppen 
• Lia skriver pressemeddelelse om ny lokalforening og konstituering 

 

 
Punkter til kommende dagsorden: 

• Hvad skal midlerne bruges på 
• En dag med medlemshygge 


