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Referat bestyrelsesmøde d. 12.05.2020 
 

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

Valg af referent (fast pkt.) ● Kasper er referent. 

Deltagere og fraværende (fast pkt.) ● Alle er tilstedeværende samt Katrine fra byrådsgruppen, og Kasper der varetager SoMe. 

Velkomst (fast pkt.) + bordet rundt + 
SKÅL 

● BM indledes med bordet rundt: 
○ Der gøres overvejelser omkring Alternativets status quo på nationalt plan efter de forgangne måneders 

opbrud. 
○ Overvejelser omkring lokale initiativer og lokallister i stedet for en national organisation - større 

selvbestemmelse og mindre afhængighed af nationale skår i porcelænet. 
○ Samtidig føler flere, at de folk som er tilbage i Alternativet, de har den originale grønne gnist. Denne energi 

skaber positiv synergi.  
○ COVID19 situationen har også tæret på folks energi, da den ekstraordinære situation har krævet 

ekstraordinær energi.  
○ Det er vigtigt at den nye bestyrelse får forventningsafstemt for fremtidens arbejde.  

Økonomi - status (fast pkt.) - 
herunder budget for 2020 

● Medlemsmidler: Christoph kommunikerer med Storkredsen samt LS ift. udbetaling af medlemsmidler.  
● Mobilepay: Der tages et stort gebyr per overførsel, det overvejes, om der er et alternativ til Mobilepay. 
● Bank: Det er en overvejelse, om MERKUR er den økonomisk bedste løsning, et Alternativ kunne være 

FOLKESPAREKASSEN eller ANDELSKASSEN OIKOS.  
● Budget: Det foreløbige budget er godkendt.  
● Konto og kort: Christoph har adgang hertil, og herudover gives Tenna adgang. Kasper fratages hans adgang grundet 

udtrædelse af bestyrelsen.  
● Betalinger: Det overvejes om betalinger, over f.eks. 500 kr., skal underskrives af minimum to personer for at skabe 

gennemsigtige udgifter. 
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Kommunikation - er alle med på at 
bruge slack? Herunder hvor 
kommunikerer vi med Katrine? 

● SLACK: Bestyrelsen fortsætter med kommunikere via denne platform. Herudover inviteres Katrine (BS) til en lukket 
kanal på SLACK, så der er en direkte og hurtig kommunikationsvej til byrådsgruppen.  

Kontaktoplysninger på AlleOS ● Christoph og Tenna ændrer deres AlleOs e-mail til aarhus@alternativet.dk, så folk sender e-mails direkte til Aarhus 
og ikke deres private e-mails. Herved bliver der dannet en central Aarhus e-mail, som samarbejdspartnere, 
medlemmer og andre personer kender til. 

● Det overvejes om det er nødvendigt med flere Alternativ e-mail: Dette kunne f.eks. være ift. KV21, hvor trykket ift. 
presse og debatter er stort. 

Underskrifter på dokumenter til 
banken  

● Underskrift af: 
○ Vedtægter 
○ Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde 
○ Referat fra årsmøde.  

Status på nyt telefonnummer  ● Dette punkt flyttes til næste BM d. 2. juni. 

Status på praktikant - herunder 
økonomi + kontaktperson/mentor + 
arbejdsplads hos WP 

● Mira: Vil gerne arbejde sammen med Mathias til efteråret, hun undersøger ligeledes, om Skanderborg kan bidrage 
med betaling. 

 
● Information omkring praktikken: 

○ Praktikken skal, for at kunne tælle i Mathias’ uddannelse, vare 3-4 måneder, startene omkring september 
2020. 

○ Den skal udgøre 37 timer om ugen. 
○ Den må ikke være lønnet. 
○ Mathias må ikke udføre “studie lignende” arbejde, f.eks. sidde og læse i 4 måneder.  
○ Mathias’ uddannelse har godkendt Alternativet Aarhus som studieplads, herudover er hans praktik hos 

Alternativet Aarhus godkendt af Alternativet (dette har Kasper koordineret med Bine, midl. sekretariatsleder). 
 

● Mathias’ forestilling omkring praktikken (citat): 
○ “Jeg forestiller mig, at det kunne være interessant at arbejde med at give en perspektivrig forklaring af, hvad 
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spørgsmålet om det gode liv egentlig kunne handle om (med nogle filosofiske vinkler på, hvad det egentlig 
overhovedet kunne betyde at have et ‘godt liv’). Dertil ville det så være spændende at forsøge at udpege hvor 
‘det gode liv’ krydser klinger med de bestemmelser og beføjelser der hører til i det kommunale system – altså, 
hvor og hvordan kommunen kunne tænkes at have indflydelse på hvordan borgernes gode liv udformer sig og 
udforme nogle arbejdsmøder, workshops, osv. i regi af Alternativet, der med udgangspunkt i at flere ved mere, 
kunne udpege eventuelle konkrete politikforslag på de relevante områder og til sidst samle alle de relevante 
politiske forslag, de filosofiske overvejelser og ikke mindst en oversigt over stærke argumenter for (og imod) i 
et kandidat-hæfte, som kan bruges i KV21.” 

 
● Alternativet Aarhus foreslår følgende timefordeling (godkendt af Mathias): 

○ Alternativet Aarhus; 
■ 4 timers møde (møde med baggrundsgrupperne mm.) 
■ 8 timers skrivning (politik, SoMe, læserbreve) 
■ 6 timers research (research til politikudvikling) 
■ 4 timers praktisk arbejde (workshop el. lignende). 

○ En anden Alternativ afdeling, dette kunne være Mira/Skanderborg og Storkredsen: 
■ 15 timer 

○ = 37 timer i alt.  
 

● Kontaktperson: Tenna bliver Mathias’ primære kontaktperson. Herudover deltager resten af bestyrelsen, og der tages 
en dialog med Mathias, hvor han kan bidrage til at forme sin arbejdsdag og arbejdsopgaver.  

Storkreds - status (fast pkt.) ● Samspil mellem storkreds og kommuneforening: Der var tidligere et bestyrelsesmedlem valgt ind hos stor kredsens 
bestyrelse, denne kommunikationsstruktur kan overvejes, da det danner bro mellem platformene. 

● Kontaktperson til storkredsen: Tenna fortsætter kommunikationen med storkredsen, herudover påtænkes det at 
etablere et månedligt møde med forpersonerne fra ÅUØ og Storkreds Østjylland.  

Rollen som kampagneansvarlig ● Peter varetager denne rolle, hvor det primære fokus er på opstilling af KV kandidater.  
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Rollen Kommunikationsansvarlig - 
forslag fra Kasper: V.5 FORSLAG 
Håndbog Alternativet Aarhus d. 
12.05.2020 

● Kasper fortæller omkring forslaget til en SoMe-ansvarlig og ændringen af rollen som kommunikationsansvarlig. 
● Overvejelser omkring SoMe-rollen: 

○ Hvilken målgruppe skal vi sigte efter?  
○ Kan SoMe indholdet dannes vha. medlemmerne?  
○ Det er vigtigt med denne rolle, men rollens egentlige ansvar tages op på strategidagen.  
○ Rollen som Kasper foreslår i den nye version af håndbogen vedtages ikke.  

● Punktet sættes på dagsorden for BM d. 2. juni 2020. 

SoMe - skal vi annoncere efter en 
frivillig? 

● Kasper former en opgavebeskrivelse ift. denne rolle, hvorefter denne deles med bestyrelsen. 

Mandagsmøder: Indhold til de næste 
gange 

● Mandagsmøderne: 
○ 18. maj. kl. 20.00-22.00; Offentligt debatmøde, opfølgning på klimadagen d. 18. januar. 
○ 25. maj. kl. 19.00-20.30; Ikke afgjort.  
○ 2. juni. kl. 19.00-20.30; Ikke afgjort.  
○ 8. juni. kl. 19.00-20.30; Måske etik v. Kristian.  

● Overvejelser: 
○ Mandagsmøderne skaber en god energi, og bestyrelsen ønsker at fortsætte møderne indtil sommerferien. Det 

er en god platform for at tale omkring forskellige emner.  
● Potentielle emner: 

○ Etik og religionspolitik 
○ Politik og processer ved Sander, Tenna taler med Sander. 
○ Peter taler med baggrundsgrupperne omkring en dato for fremlæggelse af budgetforslag. 

Strategi- og visionsdag for 
bestyrelsen? 

● Efteråret 2018 blev der dannet en strategi hen mod 2021.  
● Tenna pointerer nødvendigheden af to ben: 

○ Bagland; Det er vigtigt at pleje foreningen med tilbagevendende arrangementer. 
○ Valgland; Alternativet har været utrolig meget i valgkamp, dette er vigtigt, men baglandet og bevægelsen er 

mindst lige så vigtig. 
● Potentiel dag ift. strategi: 

○ Sommerafslutning og strategidag.  
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○ Tenna finder en potentiel strategidag.  

Evt. (fast pkt.) ● Katrine:  
○ Til efteråret kommer der en dokumentar omkring seksuelle krænkelser hos ungdomspartier.  
○ Alternativets Unge har allerede en samværspolitik, som afventer at blive vedtaget på et landsmødet (som er 

udskudt grundet COVID19). 
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