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Godkendelse af dagsorden
Siden sidst
Samarbejdet med kandidaterne og Kv17-gruppen fremadrettet
Valgteknisk samarbejde med Socialdemokratiet og Enhedslisten
Opstillingsmødet den 7. september
Uffe Elbæks besøg den 9. november
Budget: Aktivitetsrammen for Kv17
Kommunikation og medier (brugen af facebook, hjemmeside, AlleOs m.v.).
Udviklingsaktiviteter
Evt.

Ad. 1:
Godkendt.
Ad. 2:
Kv17-møde: Vi har hørt at Kv17-gruppen har fået en god start, og at der er mange gode kompetencer
tilstede i gruppen, som kan bidrag bredt til Alternativets virke lokalt. Gruppen vil gerne være inden over
kommunikationen og bestyrelsen kan fuldt ud støtte, at alt der skal i pressen, så vidt muligt skal
gennemlæses af flere. Bestyrelsen anbefaler, at der udarbejdes nogle retningslinjer for god
kommunikation, der i overensstemmelse med Alternativets værdier og dogmer ud fra devisen, at flere ved
mere. På Kv17-mødet blev der nedsat et udvalg for hvert udvalg i kommunalbestyrelsen.
Næste møde: Den 4. juli kl. 19. Bestyrelsen gør opmærksom, at det er Kv17-gruppens første opgave: 1) at
skaffe flere bestyrelsesmedlemmer og 2) at skaffe yderligere 2-3 kandidater.
Ad. 3:
Kristian eller en anden fra bestyrelsen vil så vidt muligt være tilstede på møderne for at sikre, at de nye
medlemmer kan finde vej til bestyrelsen og sikre, at vi også får koblet Kv17 til mere bevægelse, som kan
danne basis for det politiske arbejde.
Ad. 4:
Bestyrelsen diskuterede fordele og ulemper ved valgtekniske samarbejde med liste Ø og/eller A og
muligheden for blot gå alene med en ren grøn udmelding. Diskussionerne fortsættes på næste møde. Vi
regner endvidere på den mulige stemmefordeling.
Ad. 5:
Bestyrelsen vil arbejde på, at vi stiller op efter liste-princippet og får så mange på listen som muligt, der kan
trække så mange personlige stemmer som muligt. Vi starter derfor nu på at lave en foreløbig opstillingsliste
(udover de opstillede kandidater) og afklare med potentielle medlemmer, hvor langt nede på listen de
gerne vil stå i forhold til fx at kunne være suppleanter (eller undgå samme).
Vi opfordrer alle i Kv17-gruppen til at stille op på listen.
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Ad. 6:
Vi holder mødet med Uffe i Byens hus, Den gamle Rådhussal. Vi starter med en byvandring fra Stationen,
hvor Alternativet lokalt vil præsentere en alternativ plan for området (som et bæredygtigt modspil til det
nuværende Nyøstergade-projekt). Alternativets koncept skal binde byen sammen uddannelsesmæssigt,
erhvervsmæssigt og kulturelt med særligt fokus på iværksætterkultur og grøn bæredygtighed og med
målsætningen om at trække universitet og de studerende tættere ind til centrum og skabe nyt liv. En
helhedsplan der binder drømme og visioner sammen og samtidigt kæder til vores lokale bro-projekt, som vi
også arbejder på med kunstneren Marit Benthe Norheim, kaldet Fortællingernes Bro (en konkret fysisk bro,
der skal forbinde Roskilde Festival med Musicon). Et vigtigt tema i planen er: Ungt liv ind i Roskilde – også
om aftenen – samt flere boliger til studerende i bymidten.
Byvandringen slutter i Byens hus, hvor vi om aften fortsætter med fest med fællesbord og god musik for
alle medlemmer.
Ad. 7:
Mads og Martin har revideret budgettet, hvor Kv17 udgør den absolutte største post. Budgettet kommer på
næste gang, når Mads også er til stede.
Ad. 8:
To Facebookgrupper – en for Kv17 til at diskutere lokal politik og en til at profilere Alternativets politikere
lokalt.
Vi prøver også at optimere brugen af AlleOs, men i forhold til valgkampen er facebook en mere
nærværende platform for de fleste.
Ad. 9:
Vi snakkede kort om forskellige visioner, der har været i spil. Fortsætter på næste møde. I første omgang
prøver vi nu at skubbe Fortællingernes Bro i gang med politiker-mødet den 5. juli.
Ad. 10:
Intet
V/Martin, Torben og Kristian
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