
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alternativet Rudersdal 
 
Referat fra bestyrelsesmødet 24. juni 2020  
 
Mødes blev afholdt tirsdag den 24. juni 2020 kl. 18.00 – 21.00 hos Christian 
Deltagere: Susie, Christian, Michael, Julie, Christa 

1. Valg af dirigent. Fælles dirigents. 
2. Valg af referent. Christian valgt. 
3. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 
4. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt. 
5. Konstituering af bestyrelsen 

Ref: Forperson: Susie 
Næstforperson: ingen 
Kasserer: Michael 
Sekretær: Susie 
Medlem af storkredsbestyrelsen: Michael 
Medlem af storkredsens kandidatudvalg: Christian 
Kontaktperson til kommunen mht. udpegning af valgtilforordnede: Julie 
Repræsentant til Rudersdal Folkemødes bestyrelse: Michael. 

6. Format på bestyrelsesmøder? 
Ref: Der er stemning for at fortsætte med møder hos bestyrelsesmedlemmerne med 
middag først. Det går fint på omgang og tilpasses den enkeltes muligheder. Vi vil gerne 
lokke flere med til de åbne bestyrelsesmøder, så vi vælger et politisk tema til de åbne 
møder og melder det ud i god tid for at reklamere og lokke medlemmer og interesserede til 
at deltage. 

7. Dagsordener og referater kun på Dialog eller hvad? 
Ref: Vi lægger fortsat dagsordener og referater på Dialog, men vi vil gerne reklamere for 
de bestyrelsesmøder, der har et politisk tema, i jævnlige nyhedsbreve, der også sendes pr. 
epost til medlemmerne. 

8. Rudersdal Folkemødedag (“Ruderdal, også dit ansvar”) den 5. september 
Ref: Der er tilsagn fra Christian Dietrichsen fra Center for Væredygtighed om at komme og 
holde et oplæg og sætte deres dialogspil i gang. Michael undersøger, om eet af de andre 
partier vil være medværter til dette arrangement. Vi kan desuden spørge Birgitte 
Baardegaard, om hun vil være den anden oplægsholder - det gør Christian, som lige har 
haft Birgitte med til et andet debatarrangement. 
Vi kunne også lave et arrangement omkring Andelgaarde med et oplæg ved Rasmus Villig 
eller en anden person derfra - Christian kontakter Rasmus. Ellers kunne vi fokusere på 
elevrådene i kommunens skoler.  
Julie har en grøn pavillon til at sætte op i gården. Vi kan til denne pavillon både have 
Væredygtighedsspillet og The Mind-spillet med. Og vi skal samle sammen, hvad vi har af 
generelle foldere og postkort (uden kandidatnavne på). Så skal vi have UngeÅ med, og grøn 
dug og flag og roll-ups med værdierne osv. 



9. Den nye rammefortælling 
Ref: Vi drøftede oplægget til rammefortælling. Flere oplevede frihedsbegrebet som mast 
lidt kunstigt ned over alting. Fx giver det ikke så god mening på det grønne område, fx 
frihed til rent drikkevand… drikkevand er i dag detaljeret overvåget og reguleret til et 
niveau, der er fundet politisk kompromis til. Der findes ikke helt rent vand - spørgsmålet er, 
hvor rent vand, vi vil have, og det er en politisk beslutning. Hele lovgivningen er bygget op 
om ret og pligt, fx i EU har medlemsstaterne besluttet hvilke pesticider, vi må benytte. Det 
er gjort ud fra en lang række objektive kriterier, og herfra har alle landmænd så retten til at 
benytte de godkendte midler indenfor faste rammer, der bestemmer tilladte mængder, 
årstider, hvilke afgrøder, de må sprøjte med hvilke midler osv. Dette overvåger 
myndighederne så og holder op imod reglerne. Kommunerne kan generelt ikke forbyde 
virksomheder at gøre det, de har ret til i loven.  
Men frihedsbegrebet fungerer bedre til de sociale indsatser, hvor det er borgere, der kan 
komme i klemme. Så til disse emner fungerer det måske meget godt. 

10.Dialogrådets fremtid 
Ref: Vi mangler kandidater til dialogrådet fra Nordsjælland. 

11.Næste møde 
4. august, kl. 18-21 hos Michael 

12.Meddelelser 
Intet under meddelelser. 

13.Eventuelt 
Intet under eventuelt. 

  
 


