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Alternativet Rødovre         
 
 

 

Indkaldelse til Årsmøde i Alternativet Rødovre 2020 + 2021 
 
 
(- sidste år var Årsmøde 2020 planlagt to gange, men måtte aflyses pga. Corona-restriktioner) 
 
Årsmødet finder sted 
 

Onsdag den 26. maj 2021 kl. 17 – 20 på 
 

Rødovregård, i ”Hestestalden”  
 
Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre 
 

Vi byder på noget godt til maven og ganen  - tilmeld gerne og til roedovre@alternativet.dk, af hensyn 
til det praktiske 
 
For at fejre Alternativet Rødovres 5 års fødselsdag her i april 2021. 
 

-- 
 

Dagsorden for Årsmødet 
 
 
Årsmødet åbnes af forperson Poul Feilberg 
 

1. Valg af dirigent, referent, stemmetællere 

 

2.      Beretning fra bestyrelsen 

 

3.      Fremlæggelse af revideret regnskab 2019 samt revideret Regnskab 2020 til godkendelse, 

samt budget 2021 

 

4.      Forslag fra bestyrelsen: At nedlægge lokalforeningen Alternativet Rødovre pr. 1. juli 2021  * 

 

5.      Behandling af forslag fra medlemmer. Skal være bestyrelsen i hænde senest to uger inden 

 Årsmødet, dvs. senest den onsdag den 12. maj 2021. 

 

6.      Eventuelt 
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* Begrundelse for bestyrelsens forslag:  

 

Som i resten af Alternativet og Å-lokalforeninger i Danmark er der meget desværre kun et mindre antal 

medlemmer tilbage. Efter løbende turbulens i partiet og ”møgsagerne” tidligere centralt. 

 

I Alternativet Rødovre har vi været godt over 60 medlemmer, og en del aktive. Nu er vi i Rødovre i alt kun 8 

Å-medlemmer, og kun os tre aktive i bestyrelsen. 

  

Der er 13 kommuner i København Omegn Storkreds (KOS), hvor Rødovre hører til. Kun to af 

lokalforeningerne, Høje Taastrup (med 12 medlemmer) og Rødovre har p.t. fungerende bestyrelser. 

          

Poul, Ebbe og Anne i Å-Rødovres nuværende bestyrelse har været med fra starten, som medstiftere af Å-

Rødovre i 2015 og siden da aktive i bestyrelsen. Det har været sjovt og berigende. 

Et kæmpearbejde dengang at etablere foreningen med al det organisatoriske, det kræver – og som siden 

har været på skinner. Derfor har vi tøvet meget med at hive stikket.  

Også fordi der er kommunal- og regionsvalg i år, tirsdag den 16. november 2021. og som kun finder sted 

hvert 4. år.  

 

Dermed stod en platform klar, hvis kandidater til en plads i Rødovres kommunalbestyrelse skulle melde sig. 

 

Ved seneste kommunalvalg i 2017 – KV’17 – opstillede Å-Rødovre tre kandidater, og vi var kun 86 stemmer 

fra en plads i kommunalbestyrelsen på rådhuset. 

Ved Folketingsvalgene i hhv. 2015 og 2019 var der relativt mange Rødovre-borgere, der stemte på 

Alternativet. 

 

MEN, MEN… med kun meget få medlemmer nu og kun tre nogenlunde aktive mangler der basis for at 

fortsætte lokalforeningen. Selv om Alternativet stadig har det bedste partiprogram og politik i verden. 

 

På KOS’ Årsmøde (via Zoom) lørdag den 10. april 2021, hvor Å-Rødovre deltog, var et forslag til en ny 

foreningsstruktur i kredsen.  

Nemlig at erstatte de 13 kommuners lokalforeninger til to kommuneforeninger- ”Vest” og ”Nord”, og 

derved samle Å-kræfterne. Forslaget blev ikke besluttet. I stedet overtager KOS fremover ansvaret for at 

varetage Alternativet lokalt i de 13 kommuner. 

 

Håber vi ses til Årsmødet! 

 

Mange grønne hilsner fra Bestyrelsen i Alternativet Rødovre – email: roedovre@alternativet.dk 

 
Poul Feilberg (forperson), mobil 60 12 72 73  |  Anne Funch Rohmann (næstforperson)  |  Ebbe Hansen 
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