Alternativet i Roskilde – Bestyrelsesmøde den 31-03-2016, kl. 19-21.30.
Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra den stiftende generalforsamling tirsdag den 9. februar 2016
2. Konstituering
Valg af:
a. Forperson
b. Næstforperson
c. Kassér
d. Kontaktperson, nye medlemmer
3. Oprettelse af lokalforening:
a. Formel oprettelse, navn og mail
b. Pressemeddelelse
4. Medlemsmøder og aktiviteter i foråret
a. Bestyrelsen
b. Brev til medlemmerne
c. Medlemsaktiviteter
5. Begivenheder/arrangementer
6. Andet

Kort beslutningsreferat
Ad. 1:
Referatet blev godkendt med enkelte rettelser, og udsendes herefter til medlemmerne med besked om
bestyrelsens konstituering (se nedenfor).
Ad. 2:
Efter en runde hvor alle bød ind med deres ønsker og engagement udkrystalliserede der sig følgende
rollefordeling:





Forperson: Martin Geysner (primært fokus på intern koordinering)
Næstforperson: Helle Chelina Jensen (interesseret i brobygning og netværk)
Kassér: Merete Meincke (herudover fokus på events)
Kontaktperson, nye medlemmer: Lone Birgitte Ladekarl (ansvarlig, udformer udkast til
inkluderingsstrategi m.v. – alt efter opgavens omfang løfter alle med opgaven).

Asger er interesseret i det mere ideologiske arbejde. Det blev aftalt, at vi til næste møde konkretiserer
nærmere, hvad vi hver især mener, der er vores roller. Det vil sige, hvad vi forestiller os at lægge i opgaven.
Max ½ side.
Ad. 3:
a) Helle sørger for den formelle oprettelse på virk.dk. Martin undersøger spørgsmålet om mailhotel/server, og undersøger mulighederne for et web-baseret dialogforum.
b) Pressemeddelelsen er udskudt til næste møde.
Ad. 4:
a) Bestyrelsen: Vi mødes en gang om ugen igennem april: Torsdag den 7., 14. og 21. kl. 19-21.30.
Helle booker lokale til de tre møder.
b) Martin udformer et udkast til det første medlemsbrev, der udsendes sammen med referat fra
generalforsamlingen og konstitueringen.

c) Vi vil tilstræbe månedlige medlemsmøder, der også kan understøtte inkluderingen af nye
medlemmer. I første omgang holder vi et første Café-møde, hvor målet er, at medlemmerne lærer
hinanden at kende, og vi får løftet sløret for fælles interesser og muligheder. Mødet holdes på INSP
torsdag den 28. april med fællespisning og efterfølgende café-seminar/træf, hvor alle kan byde ind.
Vi udsender invitation i umiddelbar forlængelse af næste møde (torsdag den 7.) Martin undersøger
med INSP samt udformer et udkast til web-tilmelding, hvor medlemmerne fx kan angive deres tre
mest brændende spørgsmål/ønsker/visioner/idéer vedrørende den fremtidige indsats for en
bæredygtig udvikling i Roskilde – Lone er interesseret i at byde ind også. Udkastet vil være klar
inden næste møde.
Ad. 5: Årsmøde (3-4 deltager), Det fælles bedste (vi kommer, men medvirker ikke), Folkemødet.
Mødet sluttede kl. 21.30.
v/Martin

