
Referat af bestyrelsesmødet 7. januar 2020  
- kl. 19.00 – 21.00 hos Christa 
 
1. Valg af dirigent 
Der var kollektiv dirigens. 
 
2. Valg af referent 
Christian skriver referat 
 
3. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
4. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Ingen kommentarer, godkendt 
 
5. Valg af ny politisk leder i Alternativet 

a. 13. januar og 1. februar. Kørsel og afstemning 
Afstemning: Bestyrelsen anbefaler at stemme for ændringsforslagene til 
vedtægterne den 13/1 i Odense. 
Kørsel: Christian kører måske i bil til Odense den 13/1, hvis nogen vil med - 
ellers tog. Der er yderligere fire pladser i bilen. 
Vi opfordrer til fælles togture frem og tilbage til mødet i København på Hotel 
Cecil den 1/2. 

b. Diskussion omkring aspiranter/kandidater på dialog og d. 29. januar. 
Spørgsmål der kan stilles og hvordan vi ønsker deltagelse.  
Spørgsmål til alle kandidater: 

i. Hvilken ledelseserfaring har du, og hvordan vil du bruge den som PL? 
ii. Hvad har du lært af at være i valgkamp, som du vil bruge som PL? 

iii. Hvordan har vi realiseret værdierne i Alternativets organisation indtil i 
dag? 

iv. Hvordan har du i din valgkamp arbejdet med værdierne? 
v. Hvordan vil du som PL arbejde konstruktivt med Alternativets værdier 

og debatdogmer? 
c. PL-kandidaterne indtil videre. Hvordan forholder vi os til dem? 

Der er en generel stemning for, at den nye PL bør kunne samle partiet og 
bevægelsen - altså en diplomat med værdierne og debatdogmerne på 
rygraden og evnen til at lytte og stå fast. Der er positiv stemning i bestyrelsen 
for at stille for Josephine Fock og Rasmus Nordqvist som minimum. 

 
6. Fremtidige arrangementer. 

a. Gode penge: Det koster 2500 kr. og varer fire timer, hvis vi skal have Jonas til 
at komme og gennemføre et spil Moneymaker med os. Der er tale om uge 8 



eller 9 og at det måske skal gøres til et betalingsarrangement med sandwich 
og styring via Billetto. Mantzius er en god lokation. Christa og Susie går 
videre. 
Rasmus har møde på Borgen den 31/1 om hvor pengene skal komme fra, og 
han deltager også i et møde i Hillerød den 3/2 om Ny grøn og demokratisk 
økonomi med Katarina Juselius. 

b. Møde på Christiansborg: Christian kan kun have tre gæster med nu som fhv. 
medlem. Derfor kræver omvisning på Borgen, at vi får en aftale med een af 
vore MF. Christian går videre med kontakter på Borgen for at finde ud af, 
hvordan vi kan gøre det. Det bliver nok til marts, vi kan lægge et arrangement. 
Opdatering: 19. februar, kl. 17-19 er aftalt med Susanne Zimmer. Efter 
omvisning spiser vi fælles på RizRaz. Der er lavet begivenhed på AlleOs som 
skal deles på sociale medier. 

 
7. Lokalt i Rudersdal. Hvilke emner optager os netop nu? 
Der har været ferie, og dermed ingen lokalpolitiske emner af tyngde. Vi kan overveje 
at forholde os Jens Ives nytårstale ved lejlighed. 
 
8. Dagsorden til februar 
Sendes ud senere. 
 
9. Meddelelser 

a. Bestyrelsen ringer rundt til medlemmerne i Rudersdal for at opfordre til at 
være aktive omkring PL-valget. 

b. Husk at stemme om vedtægtsændringer den 13/1 
c. Husk at deltage til spørgemøde for kandidaterne i Aabenraa 33 den 29/1 
d. Husk at stemme på PL i Hotel Cecil den 1/2. 

 
10. Eventuelt 
Intet under eventuelt 


