Dagsorden og referat mandag den 03-10-16
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
3. Status:
a. Torsdagstræf: Er der brug for justeringer af konceptet m.v. og hvem deltager de kommende
gange?
Tema-arrangementer i forlængelse af torsdagstræf – hvilke?
b. Butikscaféen: Nyt om mulige lokaler m.v.?
c. LØB (Landsforeningen Økologisk Byggeri ) – miljøprojektet (Helle)
d. Økonomigruppen (Kristian m.fl.)
e. Aktiviteter vedrørende svineproduktion (Merete)
f. Økonomi: Hvor meget er der blevet forbrugt ind til nu? (Merete)
4. Øvrige aktiviteter:
a. Børne-PoLa
b. Det tværgående sociale samarbejde samt ”Social blindhed i Alle Tiders Roskilde”
c. Møde for bestyrelsesmedlemmer den 4. oktober: Kaffe og kage?
d. Alternativets fødselsdag den 11. november
5. KV17 og kommende temaarrangementer.
a. Mærkesagsmøde:
Alternativet i Vordingborg gerne inviterer til lokalpolitisk mærkesagsmøde for alle
interesserede i Storkredsen lørdag 15. oktober fra kl. 12-15. Vi håber I vil sprede budskabet
til jeres netværk.
Sted: Colourlove Aarsleffsgade 7, Vordingborg. Det ligger lige ved Stationen.
Deltager pris: 50,- pr. snude, gebyret dækker kaffe, the og snack plus lokale omkostninger.
Tilmelding senest 2 dage før via mobilpay til Colourlove på 26809951. Mærk betaling med
møde 15/10 og deltager navn.
Spørgsmål og kommentarer kan rettes til vores to tovholdere:
Ann: xxann.dk@gmail.com 29421822
Dan: dajo@godmail.dk 42751192
b. Diskussion i forlængelse af Inspirationskataloget og ”Et sammenhængende Danmark”
6. Næste møde – forslag til punkter
7. Evt.
Ad. 1: Godkendt
Ad. 2: Godkendt
Ad. 3: Status
A) Torsdagstræf: Emma tager en lang valgplakat med, så vi bliver mere synlige. Fint hvis en rejser sig
og lige præsenterer Alternativets tilstedeværelse. Vi melder os ind i INSP, da medlemskab giver
adgang til billigere mad: Merete melder lokalforeningen ind i INSP. Temaer indtil videre:
a. Økonomi den 6.
b. Socialpolitik den 13. Helle
c. Svineproblematik den 20. Merete
d. Miljøprojektet den 27. Helle
e. Trafik den 3. november

B) Butik: Helle har været rundt og se på mulige lokaler til vores popup-café og blandt andet taget
kontakt til en advokat med ansvar for udlejning. Hun fortsætter processen.
C) LØB:
Vi afventer oplæg fra Hans. Helle rykker ham. LØB’s blad april 2016 – her er omtale af vores
miljøprojekt om isolering.
Vi står for formidlingen. Helle har spurgt ind til forventningerne hertil. Vores opgave er desuden at
finde 2-3 huse til målingerne i Roskilde. Helle sender projektbeskrivelse, svar og
forventningsafklaring til Martin, der lægger det på hjemmesiden. Måske vi kan finde kompetencer
på Alleos, der være med i projektet.
D) Økonomigruppen:
Martin har kontaktet Josephine Fock, der efterspørger en der ved noget om skattepolitik. Gruppen
fortsætter diskussionsaftnerne sammen med Alternativet i Lejre Kommune.
E) Svineproduktion: Merete har være med i en landbrugsgruppe før sommerferien. Har bidraget til
tovholderen til gruppen med viden på feltet. Christian Poll vil gerne komme med et oplæg om
Alternativets Landbrugspolitik. Jeppe: Ringe til politisk sekretariat. Forslag til møde er den 9.11.
Merete har behov for hjælp til PowerPoint. Form: Oplæg med baggrund. Status for
landbrugsproduktionen. PP med fakta. Det er målsætningen at forsøge at involvere tilhørerne
gennem diskussioner ved bordene: Hvad kan den enkelte gøre personligt, i Roskilde og på
landsplan? Mødet skal være handlingsorienteret. Skabe bevidsthed om svineproduktionen gennem
debat. Jørgen Steen Nielsens bog kan eventuelt være til salg på mødet, og måske bør han inviteres
med til mødet.
F) Økonomi:
Der er benyttet 471,75 kr. af kassen jf. bilag.
Der kan søges om penge til PoLa-arrangementer – maks. 1.500 kr. pr. arrangementer til dækning af
diverse udgifter. Der modregnes i henhold til kvitteringer. Der skal ansøges, før der afholdes et
PoLa.
Det blev besluttet, at kassereren fremover fremlægger økonomi-status hver tredje måned for
bestyrelsen. Jeppe sender til Merete det regneark, han benyttede sidst han var kasserer.
G) Politisk radar - bæredygtighedskort:
Vigtigt at vi får kortlagt bæredygtige initiativer lokalt – virksomheder, organisationer, institutioner,
foreninger og private. Bæredygtighed og økologi er fokus. Martin kontakt til Oliver.
Ad. 4: Øvrige aktiviteter
A) Børne-PoLa:
Udvikle 0-5 års politik. Jesper Toft er ansvarlig. Der er lavet et skriv for den overordnede vision
(bliver lagt på hjemmesiden). Helle har lavet et udkast/opsamling af, hvad de indtil nu har fundet
frem til. Se nærmere på Alleos (Helle skaffer et link) samt et link til facebook-siden.
B) Tværgående socialt arbejde:
Sidst lavede de forskellige grupper. Helle er med i boliggruppen, men kommunikationen fungerer
ikke optimalt. Kampagnegruppens arrangement. Vi skal finde konkrete løsninger. Hvorfor kan de
ramte borger ikke blot få et syttentimers job? At arbejde for sin kontanthjælp. Kollektiv
iværksætteri kunne være en løsning. Tænke innovation og udvikling ind.
C) Bestyrelsesfællesmøde:
Martin laver kaffe – alle giver en hånd med oprydning m.v.
D) Alternativets fødselsdag den 11. november:
Vi fejrer Alternativets fødselsdag hos Kristian med stor fest for alle, og giver den fuld skrue - en

aften fuld af god musik, overraskelser og massere af hygge. De unge fester på 1. sal og de
gråhårede fester i stuen. Alle kommer med en madret til dobbelt så mange, som man kommer og
medbring tilsvarende mængder yndlingsdrik til fællesbordet.
Ad. 5: KV17 m.v.
Mærkesager – spillet fra Odsherred virker interessant, som noget vi kunne lave i Roskilde. Han kommer
gerne ud og er tovholder på spillet. Kan bringes i spil ifm. vores popup-café.
Det blev besluttet at åbne Facebook-gruppen.
Ad. 6: Næste bestyrelsesmøde
Ingen dato blev sat.
Ad. 7: Eventuelt
Kandidatudvalgsansvarlig: Danny kontakter Lea for lige at høre nærmere.

