
Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 4. maj 2021.

Mødes afholdtes på zoom i tidsrummet 19-21.
Referat

1. Valg af dirigent.
Susie

2. Valg af referent.
Christian

3. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

4. Godkendelse af referat fra møde d.9/3. Se på dialog.
Godkendt skriftligt forud for mødet.

5. Sammenlægning af lokalforeninger? Vi taler videre om emnet.
Vi har henvendt os til både Furesø og Allerød men ikke fået meget respons. Furesø vil gerne
mødes og tale sammen om det; det skal aftales med Tine. Allerød: Christian har spurgt
John, som gerne vil tale om det men endnu ikke lige har haft tid.
Hvad vil vi selv med sammenlægning? Vi vil gerne over en kritisk grænse for antal
mennesker, der er aktive, så der kan ske nogle flere ting. Men det er en
hønen-og-ægget-problemstilling, for hvis vi skal tiltrække flere, skal der være noget
aktivitet, som tiltrækker. I Furesø er der indgået valgforbund og Allon er kandidat alene. I
Allerød er de også meget få kræfter i gang.
Christian skriver igen til John for at tale om at finde en mulig dato til at mødes de tre
kommuneforeninger om mulig sammenlægning. Susie går videre i forhold til Tine.

6. Materialer. Er det snart tid til at male en stige?
Nogle fra bestyrelsen mødes den 14. juli kl. 10 og maler stige mm.

7. Opdateringer fra storkreds og projekter (familiepolitik og politik for Fremtidens Jobcenter)
Der er sat en række møder i kalenderen, bl.a. med Christian om miljø den 11/5.

8. Eventuelt.
Årsmøde blev fastlagt til 9/9-2021, kl. 19-21. Inden da skal vi have afklaret forholdet til
Furesø og Allerød. Vi skal have fundet på et godt tema og evt. noget debat og indlæg. Det
kunne være at følge op på Borgersamlingens resultater. Vi kunne også spørge Anette
Rosholm eller én fra Vilde Haver.
Christians har skrevet en opløftende tekst, som kan blive første skridt i en følgeton, hvor vi
på skift fortæller om, hvorfor vi er med i Alternativet og hvad vi brænder for; det kan også
indtales på en lille film. Bestyrelsen kan starte og så se om flere får lyst – evt. efter
opfordring. Hvert opslag kan så følges op de næste dage af opslag, der handler om noget af
det, vi hver især brænder for.
Susie og Christian lægger en plan for dette og for Facebook
(https://www.facebook.com/AlternativetRudersdal) i øvrigt.

9. Næste møde: 1. juni 2021, kl. 19-21 på zoom.


