
 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 7. september 2021 
 
Mødet afholdtes hos Christa i tidsrummet 19.30 – 21.00. 

Deltagere: Christa If Jensen, Christian Poll, Gunver Larsen – afbud Susie Cowan 

 

1. Årsmøde blev aftalt til onsdag den 13. oktober 2021 kl. 19.30 – 21.00. Lokale:  

 Lille sal på biblioteket eller møderum i stueetagen på Idrætscentret.  

 Susie eller Christian udsender indkaldelse til medlemmerne 4 uger før,  

 dvs. senest tirsdag den 14. september.  
 Gunver spørger på Biblioteket, om fx bibliotekar Julie Garde vil bidrage med 

 oplæsning. Vi kan honorere med 500 kr. eller vingave. 

 Fra sidste referat 4/5-21: Anette Rostholm med ”Verdensmål i hverdagsliv”  

 eller én fra ”Et vildere Rudersdal” blev nævnt som nogen vi kunne spørge. 

 Til referat: Gunver har spurgt Anette, inden evt. kontakt til Julie Garde. 

 
2. Vedtægtsændringer. Følgende fremlægges til godkendelse på årsmødet: 

  

 § 10 Kommuneforeningens bestyrelse, Stk. 1 

 Ændres fra ”bestyrelse bestående af mindst 5 personer” til  

 ”bestyrelse bestående af mindst 3 personer” 

 
 § 19 Opløsning, Stk. 2 

 Ændres fra ”overføres en eventuel formue til Alternativet, såfremt  

 landsforeningen endnu eksisterer” til ”skal en eventuel formue overføres til 

 Nordsjællands Storkreds, sekundært til Alternativets landsforening.” 

 

3. Føljeton på FaceBook.  

 Christa mindede om Christians tekst til FaceBook tidligere på året, hvor vi i 
 bestyrelsen kunne supplere med tilkendegivelser om, hvorfor vi stadig er i Å.  

 Christian vil finde teksten frem og sætte den på Alternativet Rudersdals FB-side. 

 

4. Samarbejde med Furesø og Allerød 

 Møde har været holdt på zoom. Furesø klarer sig selv udmærket, med mange 

 aktive. Allerød har kun et par aktive medlemmer. Vi konkluderede, at nu er der  
 gjort sonderinger, men at der ikke er noget at gå videre med for nærværende. 

 

5. Å-plakater, grøn stige og unge Å m.v. 

 Alt materiale er nu samlet hos Per i Hillerød. Lagrene fra Christian og Christa er 

 kørt derop. Storkredsen o.a. lokalafdelinger kan disponere over materialet. 

 

 
Næste møde aftales pr. SMS eller mail.  


