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Referat konstituerende bestyrelsesmøde d. 05.05.2020 
 

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

Valg af referent (fast pkt.) Christoph er referent 

Deltagere og fraværende (fast pkt.) Alle er tilstede 

Velkomst (fast pkt.) Alle præsenterede sig kort og fortalte om sig selv lidt mere udførligt.  

Økonomi - status quo (fast pkt.) Christoph fortæller mere om budgettet for 2020 på næste møde tirsdag d. 12. 
maj kl. 16.30-18.30. 

Storkreds - status quo (fast pkt.) Ingen status fra storkredsen. 

Konstituering: 
- Hvilken rolle kunne I tænke jer? 
- Se Håndbog, s. 15 

Diskussion om hvordan vi ønsker at fordele opgaverne.  
- Vi konstituerer forperson, næstforperson og kasserer nu. De andre 

funktioner fordeler vi nu, men samler op på det på et senere møde. 
Forslag om at vi mødes fysisk til næste møde.  

 
Fordeling af poster: 

- Forperson: Tenna 
- Næstforperson: Martin 
- Kasserer: Christoph 
- Medlemsansvarlig: Rasmus  
- Kommunikationsansvarlig: Martin. 
- Politikansvarlig: Peter 
- Kampagneansvarlig: Peter 
- Eventansvarlig: Rasmus 
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- Lokaleansvarlig: Tenna 

Google drev: 
- Invitation til Google Drev. 

- De nyvalgte bestyrelsesmedlemmer er kommet på google drev.  

SLACK: 
- Invitation til SLACK: AlternativetÅrhus. 

- De nyvalgte bestyrelsesmedlemmer er også kommet på SLACK.  

AlleOS: 
- Ændring af siddende bestyrelsesmedlemmer. 

- Det er okay for alle, at vi skriver oplysning om bestyrelsesmedlemmernes 
på AlleOs, så medlemmerne kan finde os.  

Kontakttelefonnummer: 
- Vi opsagde det tidligere mobilabonnement.  
- Kan det være en ide, at få et fast mobilnummer, som blot viderestilles til 

den siddende forperson?  
- Nummeret bliver ikke ændret, hvorved vi sikre, at medlemmer og 

samarbejdspartnere har nummeret. 

- I første omgang skal Kaspers telefonnummer udskiftes med Tennas.  
- Derudover bør vi få et fast mobilnummer som vi kan viderestille til 

kontaktpersonen / omstilling.  
- Christoph undersøger om Greenspeak har et nummer der kan 

viderestilles, men samtidig også have et simkort.  

Godkendelse af nye vedtægter + underskrift. 
- Ændret jf. vedtaget årsmødet. 
- Se IKKE UNDERSKREVET V.2 GÆLDENDE Vedtægter Alternativet 

Aarhus - vedtaget d. 30. april 2020 

- Vedtægter er godkendt af årsmødet.  
- Kasper har sat alle ændringerne ind i dokumentet. De ligger på google 

drev.  
- Det der mangler nu er underskrifterne, hvilket vi gør på næste 

bestyrelsesmøde tirsdag d. 12. maj.  

Praktikant, Mathias: 
- praktikken skal, for at kunne tælle i Mathias’ uddannelse, vare 3-4 

måneder. Startende omkring september 2020. 
- den skal udgøre 37 timer om ugen. 
- den må ikke være lønnet. 
- Mathias må ikke udfører ‘studielignende’ arbejde, f.eks. sidde og læse i 4 

måneder.  

- LS fortæller at vi godt må have studiepraktikanter. alternativet plejer iflg 
LS at honorere praktikanter med 2000 om måneden, dvs. 8.000 i alt.  

- Mathias læser filosofi og ønsker at holde f.eks. workshops, skrive om 
politik, etc. 

 
- Vi ønsker dele udgifterne med f.eks. Skanderborg / Mira eller 

storkredsen.  
- Alternativet Aarhus kan give 4.000 kr. fra budgettet 2020.  
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- Mathias’ uddannelse har godkendt Alternativet Aarhus som studieplads, 
herudover er hans praktik hos Alternativet Aarhus godkendt af 
Alternativet (dette har jeg koordineret med Bine, midl. sekretariatsleder). 

 
Timefordeling per uge: 

- 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 eller 
Storkredsen: 

- 15 timer 
- = 37 timer i alt.  

 
- Mathias skal have en af os tilknyttet som kontaktperson og evt mentor.  

 
- Bestyrelsen stemmer for at vi går videre med at Mathias kan afholde sin 

praktik hos Alternativet Aarhus. Med forbehold for at vi får det økonomisk 
til at hænge sammen (vi kan love ham 4.000 kr.), og at vi sammen med 
Mathias får defineret opgaverne, vi har brug for.  

 
- Kasper skriver til Mathias og Mira. Tenna tager den videre efterfølgende. 

Kommende arrangementer: 
- Middag for den nye bestyrelse?  
- Torsdag d. 7. maj kl. 19.00-21.00: Baggrundsgruppe fællesmøde. 
- Mandag d. 11. maj: Virtuel mandagssammenkomst, landskabsarkitekt 

Kristine Jensen deltager: https://alleos.alternativet.dk/events/view/4270 
- Inden udgangen af maj: Fremvisning og samtale med medlemmerne 

omkring budgetforslag (politisk ansvarlig, baggrundsgrupper og 
byrådsmedlem). 

- Virtuel velgørenheds banko, Alternativet Aarhus, mellem d. 10 og 26 juni 
(KSH). 

- Afrunding før sommerferien?  

- Næste møde er tirsdag den 12. maj kl 16.30 
- Peter deltager på mødet i baggrundsgrupperne torsdag den 7.5. 
- De ugentlige mandagsmøder. Vi fortsætter foreløbig med dem. Martin 

lægger dem ud på AlleOs. 
 

- Bestyrelsen ser gerne at Kasper arrangerer et virtuelt velgørenheds 
banko.  

- Banko lyder som en god afrunding, med mindre vi kan mødes fysisk 
også.  
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SoMe + Dialog: 
- Billede af af- og tiltrædende bestyrelsesmedlemmer samt tekst ift. roller, 

kontakt mm. 

 

Godkendelse af referat fra årsmødet - Bestyrelsen gennemgår udkast til referat fra årsmødet. 
- Martin (referent) og Peter (dirigent) underskriver referatet fra årsmødet 

ved næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 12. maj. 

Næste møde: - Tidligere har vi haft bestyrelsesmøder inden medlemsmøderne hver 
første mandag i måneden. Dvs kl 16:30 til 18:30 

- Vi kører videre med samme system indtil videre. Dvs næste ordinære 
bestyrelsesmøde er tirsdag den 2.6. (fordi den 1.6. er en helligdag).  

- Vi mødes fysisk på tirsdag den 12.5. i Jægergårdsgade. kl 16:30 

Eventuelt - Kasper gav stafetten videre til Tenna, som takkede for god ro og orden.  
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