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Referat bestyrelsesmøde d. 30.03.2020 
 

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

Valg af referent (fast pkt.) Kasper  

Deltagere og fraværende (fast pkt.) Christoph, Florina, Martin og Kasper. 

Velkomst (fast pkt.)  

Økonomi - status quo (fast pkt.) Foreningen har et lavt aktivitetsniveau grundet COVID-19, så vi skal sørge for at 
bruge partimidlerne inden udgangen af 2020, så de ikke modregnes i 2020 
 
Vi afventer medlemsmidler fra storkredsen. 

● 2019 kom midlerne efter sommerferien. 
● Christoph kontakter storkredsen. 

 

Storkreds - status quo (fast pkt.) KV21 kickstart med LS/folketingsgruppen/HB. 
● En samlet kickstart med hele Østjylland og alle lokalforeningerne. 
● Aarhus godkender projektet, og Kasper taler med storkredsen omkring 

projektet. 
 

Opfølgning siden sidste bestyrelsesmøde (fast pkt.) Virtuelt møde med Rasmus Foged omkring regionen: 
● Der blev talt omkring status quo. 
● Herudover blev der talt omkring trafiksituationen i Aarhus, her iblandt 

emnet omkring Letbane vs. elbusser. 
 

Årsmøde (plan B og Plan C): Årsmøde (plan B og Plan C): 
● Plan B:  
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● Plan B: Vi skal have fundet en ny dato, hvor vi tænker at kunne afholde et 
ordinært fysisk årsmøde. 

● Plan C: Vi skal have lavet et format, hvor vi kan afholde årsmødet, hvis 
de fysiske rammer forbliver begrænset. Dette kunne f.eks. være digitalt, 
eller hvor kandidater mødes, og afstemningen foregår digitalt.  

 

● Plan C, digital format (Christoph og Florina, tovholdere)  
○ En digital format undersøges, ZOOM er en mulighed 

■ Her kan man “række hånden op”. 
■ ZOOM koster 100 kr., hvis man vil holde møder længere 

end 40 min. 
○ Der fokuseres på et minimum af punkter til årsmødet. 
○ Der skal stadig være en dirigent og en referent. 
○ Dato for årsmødet torsdag den 30. april 2020 kl. 19.00-21.00. 
○ Kasper laver indkaldelse, som udsendes den 1. april. 
○ Information herom kommer med i nyhedsbrev, april, onsdag d. 1. 

 

Digitalt medlemsmøde med Josephine Fock. Medlemsmødet/dialogmøde med Josephine F. mandag den 6. april kl. 
19.00-20.30 hvis muligt er. 

● Kasper kontakter Josephine. 
● Florina kigger på Zoom 
● Information herom kommer med i nyhedsbrev, april, onsdag den 1. april. 

 

Nye bestyrelsesmedlemmer: 
● Vi har desværre ikke modtaget opstillingsgrundlag fra nye kandidater. 

Dette skal formentligt ses i lyset af den svære situation, som Alternativet 
har befundet sig i, og den presserende nationale situation (Corona). 

● Hvad kan vi gøre for finde kandidater? 
 

Hvervning af bestyrelsesmedlemmer: 
● Kasper kontakter baggrundsgrupperne, som ofte har en finger på pulsen i 

forhold til engagerede alternativister. 
● Dette nævnes også i nyhedsbrevet  onsdag den 1. april. 
● Martin og Kasper taler med baggrundsgrupperne torsdag den 2. april 

omkring en ugentlig aktivitet mandag aften, hvor der behandles 
forskellige emner. 
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Årlig strategi, frem til årsmøde 2021: 
● KSH har et forslag til en årlig strategi, som indbærer tre områder. 
● For hvert område sættes der et mål med inddragelse af bilag 1 - 

2021-strategi for Alternativet Aarhus udarbejdet i efteråret 2018: 
○ Organisatorisk område (forperson): 

■ Afholdes af diverse organisatoriske begivenheder; 
Årsmøde, medlemsmøder etc. 

■ Foreningens generelle udvikling 
○ Politisk område (politisk ansvarlig): 

■ KV21 strategi 
■ Arbejde og styrkelse af baggrundsgrupperne 

○ Medlemsområde (medlemsansvarlig): 
■ Styrkelse af medlemsbasen 
■ Medlemsarrangementer. 

 

Årlig strategi: 
● Strategien fra efteråret 2018 drøftes ved den nye bestyrelse på 1. eller 2. 

årsmøde. 
● Vi har indtil fulgt rollerne fra håndbogen, hvilket stemmer godt overens 

med strategien. 
● I fremtiden vil der være større fokus på strategien som reelle mål. 

Kandidatudvalg: 
● Udvalget har oprettet en tidsplan, se bilag 2 - UDKAST Tidsplan, KV21, 

kandidater 
● Udvalget stiller og følgende spørgsmål: 

○ “- Kampagne organisation. Vi forestiller os, at kandidatgruppen er 
organisatorisk; medens vi skal have et kampagne sekretariat, og 
gerne med en kampagne leder. Sidstnævnte bør, ideelt, tiltræde 
1/4-2020, med et tiltagende arbejdstimetal frem mod november 
2021. Hvad er budgettet, eller planerne i den sammenhæng?” 

○ “- Opstillings teknik. Det er nok mest en politisk opgave, at 
beslutte om vi skal have spidskandidat, og om vi skal bibeholde 
sideordnet opstilling. Hvordan stiller bestyrelsen sig til det 
spørgsmål?” 

KV21 møde med baggrundsgrupperne, kandidatudvalget og bestyrelsen: 
● Torsdag den 16. april kl. 18.30-20.30 
● Organisation for KV21 diskuteres her. 

 
Spidskandidat/sideordnet: 

● Beslutningen omkring spidskandidat vs. sideordnet vil blive diskuteret 
løbende i forhold til de kandidater, som melder sig.  
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Budgetforlig. Hvor langt er vi i processen? (Martin) 
 

Budgetforlig. Hvor langt er vi i processen? (Martin) 
● Der er fem forslag via skabelonen, baggrundsgrupperne laver forsat 

forslag.  
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