
 
 
 
 
 
 
Referat af bestyrelsesmødet 12. januar 2021.  
 
Mødes afholdtes tirsdag d. 12. januar 2021 på zoom i tidsrummet 19-21. 

1. Valg af dirigent 
Susie 

2. Valg af referent 
Christian 

3. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

4. Godkendelse af referat fra møde d. 9/12-2020 
Godkendt 

5. Valg til ny PL. Burde man droppe at have en PL og vælge en anden struktur? 
Flere har støttet Jan, og andre flere Franciska. Vi kender ikke så godt hverken Troels, Thor 
eller Thomas. Det ville måske være fint at tage ledelsesrollerne op og gøre noget andet nu. 
Eller måske er det for svært for os at have flere ledere i et team. Hvis vi ikke har kunne 
fastholde en leder, hvordan skulle vi så kunne fastholde flere? Vi er ret usikre på, hvad der 
vil fungere bedst. Sagen er, at vi jo nok skulle kunne være det parti, der kunne lykkes med 
en delt ledelsesfunktion kva vores værdier og åbne kultur. Men er vi modne nok til det som 
organisation? Det er spændende debatter, der kører i vores parti om disse spørgsmål. 

6. KV21/videre diskussion. 
Hvordan kommer vi videre med den aktivisme, der skal motivere vælgerne og potentielle 
partimedlemmer i det offentlige rum? - specielt i den nye coronavirkelighed. Vi taler om alle 
mulige aktiviteter fra skriftlige indlæg i lokalaviser over digital aktivisme til at stemme 
dørklokker. 
Vi har stadig ingen aspiranter til at kandidere til KV21. Det dræner energien, så vi ønsker os 
virkelig en aspirant, så vi kan komme i gang med aktiviteter hurtigst muligt op til KRV21. 
Alle opfordres til at tage kontakt til potentielle aspiranter. 

7. Materialer. Status på de indkøb, som vi 
foretog i december. 
Der er bestilt og modtaget en stige. Der er 
bestilt tema-valgplakater, og de er betalt, 
men printfilerne var forkerte (til A4-format), 
så Christian skal lige have en grafiker til at 
ændre dem til plakatformat (60*80 cm); 
desuden skal der ændres 
kontaktinformation, da der på printfilerne 
står Kattesundet. Der er desuden kommet 
billeder af cafébordet på Christians opslag i 
Alternativet 2.0 , så nu kan vi også bygge et 1

bord, som blot kræver noget krydsfinér og 
maling. 
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https://www.facebook.com/groups/171680474179141/permalink/394481621899024/?__cft__[0]=AZUUFHKlwW-K4V2PUCLt7T
wwcs6qJf9pPrvI5PuZVRAgKBO_5m_shGiq8-vVubAfha88fHkg4HG0Z_o1qfs0_rry8uQZDvoK74eU868R0kTYIsCS1pAaL7adpzR-dkip
WNgSb7yQnTZUz11HWiHGBaWoJ9ViDfsjE9JekQgbY-ar-PHvn5SLu95KUoLQ5i3zQLc&__tn__=%2CO%2CP-R  
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8. Kasserer-funktionen løftes af Gunver Larsen, som tidligere var medlem af bestyrelsen, fordi 
Michael MacDonald Arnskov har måtte trække sig fra bestyrelsesarbejdet. Jørgen, som også 
tidligere var medlem af bestyrelsen, vil gerne lave årsregnskabet for 2020 og få det 
revideret hos Ellen Skjerning. På denne baggrund vil vi desuden skifte bank til Arbejdernes 
Landsbank, fordi de er gode og billigst for foreninger - de andre banker tager 1000 kr/år 
eller mere for foreninger. 
Kassererposten er også nødlidende i Storkredsen. Christas mand Bent vil gerne støtte 
hende, hvis hun vælges til kasserer i storkredsen. Det vil betyde, at Christa må genindtræde 
i storkredsen på trods af, at hun også er medlem af POFO. Det blev godkendt. 

9. Evt.: Intet under evt. 


