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Referat bestyrelsesmøde d. 02.03.2020 
 

Punkter på dagsordenen  Beslutning/overvejelser - hvad, hvornår og hvem? 

● Valg af referent (fast pkt.) ● Christoph tager referat 

● Deltagere og fraværende (fast pkt.) ● Til stede: Martin, Florina, Kasper, Christoph 

● Velkomst (fast pkt.) ● Vi startede med at tale om pkt 13. 

● Økonomi - status quo (fast pkt.) ● Budget 2020: Næste møde er konstituering af ny bestyrelse. På mødet 
derefter taler vi om hvilke aktiviteter vi prioriterer i løbet af 2020. 

● Storkreds - status quo (fast pkt.) 
 

● Opstillingsmøde lørdag d. 28. marts kl. 12.00-15.00 
● Torsten kommer, Josephine Fock deltager.  

● Opfølgning siden sidste bestyrelsesmøde (fast pkt.) ● Der er fællesmøde i baggrundsgrupperne på torsdag. 
● Baggrundsgrupperne arbejder på at der kommer flere budgetforslag.  
● Der er flere der gerne vil bidrage til byrådsarbejdet. Vi har også fået 

henvendelse fra en der gerne vil i praktik hos os til efteråret. 

● Årsmøde: 
○ Deadlines?  
○ Indkomne ændringsforslag til vedtægterne?  
○ Kandidater til bestyrelsen?  

● Video for at reklamere for årsmødet er ude siden i dag. 
● Der kommer nyhedsbreve i dag eller i morgen, hvor vi fokuserer på valg 

til bestyrelsen.  
a. Deadline til indsendelse af opstillingsgrundlag er 13.3.2020 

● Florina (og Christoph) planlægger hvad der skal til for det praktiske.  

● Bustur Christiansborg april: 
○ Esbjerg: Positiv. 
○ Aalborg: Afventer. 
○ Odense: 18. april, vil bidrage m. 2.000kr. 
○ Aarhus: bidrage m. 2.000 kr. 

● Kasper fortsætter med forberedelserne.  
● Århus’ bidrag på 2.000 er godkendt.  
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○ HB. møde i Aarhus d. 18. 
○ Kultur PoLa i KBH d. 18. april.  

● Byrådssekretær: 
○ 5 timer à 150 kr. per uge, 3.000 kr pr. måned. Betales af 

kommunen. 
○ Alternativet Aarhus bidrager m. 4.000 kr. årligt.  
○ Bindeled mellem: Byrådsgruppen, bestyrelsen Alternativet Aarhus 

og baggrundsgrupperne. 
○ Deltager og agerere referent v. fællesmøde baggrundgrupperne 

og Alternativet Aarhus’ bestyrelsesmøde. 
○ Skriver pressemeddelelser for byrådsgruppen ifbm. byrådsmøder 

og generelle forslag/sager.  
○ Udsender punkter fra ordenen til byrådsmødet, til 

baggrundsgrupperne. 
○ Indsamler ordførertaler, research mm. ifbm. byrådsmøder.  

● Personen skal kunne fungere i byrådsarbejdet.  
● Vigtigt at personen også kommer til at fungere med baggrundsgrupperne.  

a. Vi foreslår at en fra bestyrelsen og en fra baggrundsgrupperne der 
deltager i ansættelsessamtalen.  

 
● Bestyrelsen inkluderer 4.000 i budgettet 2020, for at personen bidrager til 

Alternativet Aarhus SoMe, og deltager i bestyrelsesmøderne samt 
baggrundsgruppe møderne.  

a. Det skal aftales hvad og hvor mange timer der lægges i det.  
 

● Foreningernes inspirationsdag: 
○ Se bilag 1.0 - invitation foreningernes inspirationsdag: 

■ To personer inviteres med til denne dag. 
■ “En spændende dag, hvor vi på tværs af vore baglande, 

inspireres til at få indsigt i hvor vores frivillige fælles verden 
bevæger sig hen, i hvordan vi kan udfolde de bedste 
muligheder for vores frivillige og om, hvor vi kan søge 
lokale puljer og fonde.”  

● Carsten fra Klostercafeen inviterer til foreningens inspirationsdag fredag 
den 20.3 kl. 9:30 til 15:30. Kasper og Martin aftaler hvem af dem der 
deltager.  

● Kulturpolitisk PoLa lørdag d. 25. april kl. 10.00-15.00. ● På baggrund af to workshops (Århus og København) skal der laves et 
oplæg omkring borgercentreret kulturpolitik.  

● Vi byder dem velkommen og hjælper med lokaler m.m.  
● Bestyrelsen læser oplægget.  
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● Martin og Christoph tager diskussionen om kulturpolitik i Aarhus videre.  

● Danmarks Naturfredningsforenings nationale affaldsindsamling søndag d. 
26. april: tiny.cc/r7s8jz 

● Vi tilmelder os som forening.  
a. Martin finder ud af hvordan man tilmelder sig.  

● Konflikten omhandlende den nye demokratisk valgte politiske leder. ● Samtale om konflikten og problemstillingen. 
● På medlemsmødet senere i dag vil vi ikke komme med en udmelding fra 

vores side. Derimod vil vi give dem tid til at snakke om, hvordan de ser 
situationen, og hvad de synes vi skal gøre /hvordan vi kommer videre 
herfra. 
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