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1. Godkendelse af dagsorden, valg af referent 

Referatet blev godkendt. 

Referent: Marianne 

2. Siden sidst 

Til vores store chok og bedrøvelse, gik Kirsten Hørlyck pludseligt bort i ugen op til 
vores bestyrelsesmøde og Marianne nævnte, at hun ville bestille en bårebuket og 
selv deltage i bisættelsen d. 13/9-2019. 

Jørgen Finnemann, fortalte om et kursus han havde deltaget i, hvor Rolf Bjerre 
bl.a. introducerede begrebet ”samtykke referat” og om demokratisk 
organisationsudvikling. Pippilotta fra Greve deltog i samme kursus, hvor snakken 
også gik på et ”sjette folketingsmedlem” på bånd, måske. Inddragelse af bagland 
inden der tages beslutninger. 

Margrethe havde talt med Enhedslistens Clark Pratt, som hun gerne vil aktivere i 
arbejdet for, at få Odsherred Kommune til, at tage ”bistand uden modkrav” på den 
politiske dagsorden i kommunen. 

Der er etableret en studiekreds med navnet ”Utopier for realister”, som endnu ikke 
har haft deres første møde. 

Marianne havde deltaget i Gode Penge og BIEN’s sommerhøjskole på Vallekilde 
Højskole og fortalte varmt om arrangementet, som var både inspirerende og 
aktiverende. Også Ulla Munksgaard fra Alternativet i Guldborgsund deltog. 

3. Nyt fra grupperne/kommende arrangementer, herunder om det kommende 
medlemsmøde den 24. september 

Cafégruppen har arrangeret en studiekreds med emnet ”Demokrati og 
civilsamfund”, som første gang afholdes 8/10-2019 hos Ruth og Georg. 

Ny organisering: Nyhedsbrev skal ud i kommende weekend. Jørgen sender materiale 
til Ivan. 

4. Marianne om arbejdet med økonomi og pengeskabelse 

Halvårsregnskab 2019 blev sendt ud i august måned og der blev samtidig sendt en 
oversigt til kandidaterne over deres indsamlede midler. Indtil videre er det kun 
Sascha som har indløst sit tilgodehavende. 

Til stede: Ivan, Jørgen Finnemann, Philip Tømmerholt (Holbæk), Margrethe, 
Åse og Marianne
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Det blev besluttet, at alle MobilePay numre bliver nedlagt, da det fremover vil 
koste ca. 50,00 pr. måned at bibeholde MyShop aftalen. Derudover, er der en del 
ekstra administration. 

På foranledning af Ruth Johnsen (POFO) og med baggrund i de fællesmøder, der 
allerede har været afholdt, det første i Roskilde i august og det andet i september i 
Slagelse, er der oprettet en arbejdsgruppe, som skal afdække og beskrive en 
strategi for implementering af en Pengereform. Arbejdsgruppen har 7 medlemmer; 

• Charlie Ebbesen, Alternativet Holbæk 

• Jonas Thyregod, Alternativet Roskilde 

• Phillip Aasvang Tømmerholt, Alternativet Holbæk 

• Ulla Munksgaard, Alternativet Guldbogsund 

• Kristian Gylling, Alternativet Roskilde 

• Marianne Hammelboe, Alternativet Odsherred 

5. Hvad betyder Alternativets nye politiske sigtepunkter fra august 2019 for 
lokalafdelingen? 

Vi snakkede om, at de nye sigtepunkter lægger op til mere lokal orientering og 
handling samt mere demokratiske forhold. Der blev bl.a. nævnt muligheden for at 
etablere Lokale borgerting. 

6. Formalia: Vi skal have styr på vedtægtsændringer og kandidatudpegninger? 

Ivan sender materiale og Marianne skriver ind i de lokale vedtægter. Jørgen sætter 
gang i proces om at finde kandidater til KV21. 

7. Eventuelt og næste møde 

Næste møde: d. 28/10-2019 hos Åse, Klintvej 47 – kl. 19:00 
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