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Referat af møde i Lokalkredsbestyrelsen d.11.8.2016
Tilstede: Asger, Helle Chelina, Merete, Martin og Lone
0. Lone Birgitte Ladekarl har meddelt at hun træder ud af Lokalkredsbestyrelsen i og med den
ekstraordinære Generalforsamling
Ad.1. Valg af referent/Lone og ordstyrer /Asger
Ad.2. Godkendelse af dagsorden/ Tilføjelse 8.i+j, Byens Hus og Miljøprojekt
Ad.3. Godkendelse af referat/ Godkendt
Ad.4. Generalforsamling – gennemgang af opgaver og ansvarsfordeling i henhold til program
Aftalereferat ang.: Ekstraordinær generalforsamling
Alternativet - Lokalforeningen Roskilde
Tirsdag den 23. august 2016 fra kl. 18.30 til 21.30
Den gamle Rådhussal i Byens Hus
BESTYRELSEN MØDES KL.17.00: Asger står for musikken, Helle C finder de to Alternative
slagere/sange og sender til os alle og særligt Asger. Lone finder ud af kaffe/te, Merete og
Martin bager, Merete tager dug med
18.30 – 18.45 Velkomst og præsentation af program – sang og/eller musik m/kaffe, te brød
18.45 – 18.55 Valg af dirigent og referent, Lone og Danny mulige kandidater til dette
19.00 – 19.30 Folketingsmedlem Rasmus Nordqvist byder ind
Rasmus Nordqvist er politisk ordfører for Alternativet og samtidig ordfører for EU, udenrigspolitik,
iværksætteri, erhvervspolitik, forbrugerpolitik og kulturpolitik
19.35 – 19.55 Beretning fra bestyrelsen samt planerne for efteråret (Martin og Helle)
19.55 – 20.00 Valg af stemmetællere/Obs! Jeg har tilladt mig at flytte punktet her, da jeg mener
det hører mere naturligt sammen med de kommende punkter/Lone
20.00 – 20.30 Afstemning om vedtægtsændringerne. Der er ikke kommet nogle indsigelser
indenfor tidsfristen, hvorfor de må anses for vedtaget
20.30 – 21.00 Suppleringsvalg til bestyrelsen
Lone Birgitte Ladekarl ønsker at udtræde af bestyrelsen. Desuden ønsker vi at supplere
bestyrelsen med yderligere to bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. I alt skal der således
gerne vælges fem nye repræsentanter til bestyrelsen
Det ser ud til at gode folk har vist sit interesseret for at stille op, men flere, især kvinder, må
gerne melde ind. Martin og Helle C forhører sig rundt omkring om der kunne være flere
interesseret, bl.an. mellem RAUerne/de unge. Der tilstræbes en Bestyrelse på 7 medlemmer
21.00 – 21.15 Pause mulighed for kaffe/te og brød (mens vi tæller op)
21.15 – 21.20 Vi præsenterer den ny bestyrelses og ønsker den Stort Tillykke
21.20 – 21.30 Afrund med tak til dirigent og referent, samt en sang til gå hjem på.
Ad.5. Årshjul
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a. Temadage: Emner og ideer siden sidst
Principiel snak: Skal temadagene tage udgangspunkt i de kommunalpolitiske ”søjler” med f.eks.
emner som skole- og børneområdet– eller i den Alternative tænkning, hvor et emne f.eks. kunne
være ”Det gode fællesskab”. Ingen beslutninger om dette og derefter blev vi mest optaget af
alle de spændende emner, der kunne være på sådan en dag og punktet står fortsat åbent
b. Café-arrangementer
Danny står for møderne – nu sammen med Helle Chelina, der vil kontakte ham desangående.
Første møde foreslås til d.6.10
c. Bestyrelsesmøder: Forslag; vi skubber fastlæggelsen ind til den nye bestyrelse er valgt
Konstituerende møde foreslås til at blive tirsdag d.30.8. kl.19.00 i Byens Hus
Ad. 6. Aktiviteter
a. Kampagnegruppemøde den 16. august/ Helle Chelina og Martin står for det
b. Høstfest i Viby den 27. august/ Martin står i Alternativets bod
c. Kursus for bestyrelsesmedlemmer: Lørdag den 3. september fra kl. 11 til 20 og søndag den 4.
september fra kl. 10 til 17, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, 2620 Albertslund. Tilmelding
senest den 25. august til Dea.busk@alternativet.dk./Asger, Helle Chelina og Martin deltager og
måske flere fra den nye bestyrelse – Martin tilmelder
d. TTIP: Indhold, form, annoncering m.v./Debatmødet holdes d.5.9. i Roskilde. Helle Chelina står
for mødet
ad.7. Medlemskontakt
 Lone, der har været medlemsansvarlig til dags dato, foreslår at titlen
”medlemsansvarlig” ikke skal følge en enkelt person i Bestyrelsen, da alle jo løbende og
på ethvert møde skal være medlemsansvarlig – specialopgaver kan dog med fordel
uddelegeres.
 Fælles idé om at oprette en ”ressourcebank” hvor medlemmer kan melde ind, hvis de
gerne vil deltage aktivt i forhold til afgrænsede opgaver, det kan være til et konkret
arrangement eller det kan være løbende
 Spørgsmål om hvordan man kan kontakte hinanden som medlem, når
medlemskartoteket ikke er tilgængeligt for menige medlemmer
Ad. 8. Orientering siden sidst
a. Valgforbund /Socialdemokratiet og de Radikale har vist interesse i forhold til K17
b. Økonomimøde/Der er dannet en lille økonomigruppe sammen med medlemmer fra
Alternativet Lejre, der arbejder på at blive klædt på til økonomidebatter i offentligheden. Martin
deltager fra Roskilde
c. Facilitatoruddannelse/ pågår over efterår og vinter 2016/17. Punktet affødte samtale om alt
det der rent faktisk foregår både i Alternativets regi og som kan have interesse for os – hvem
skal ”holde øje med det”/ skal vi holde øje med det hele? Foreløbig forsøger Martin at lægge
mest mulig ud på hjemmesiden og Helle C på FB – måske kan man generelt lave ”et vindue” til
disse ting.
d. Velfærd og fattigdom/ Møde desangående på INSP d.1.9.
…
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Ny referent til de sidste punkter, da Lone skulle gå 21.30
e. Forpersonmødet i storkredsen
f. Mødet i Århus den 26. juni
g. D. 27. august er der Folkemøde Møn (folkemødemøn.dk). Alternativet deltager.
h. Regnskab og udbetalinger – hvad er status (Ulla har meldt grønt lys)?
i. Byens Hus
j. Miljøprojekt
k. Andet
9. Forslag til punkter på næste møde
10. Eventuelt samt kort evalueringsrunde

