Dagsorden til bestyrelsesmøde torsdag den 19. maj
Tid og sted: Kl. 11-13, Hvedstrup
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af referent
3. Kv17 – plan for den videre proces: Hvad melder vi ud til medlemmerne? Planlægning af opstillingsmøde
og generalforsamling. Hvordan skaffer vi flere bestyrelsesmedlemmer og får flere til at stille op?
Orientering og snak om valgteknisk samarbejde, aftalte valgmøder m.v.
4. Alles folkemøde – hvad gør vi?
5. Budget for 2017
6. Evt.
Ad. 1
Godkendt
Ad. 2.
Martin valgt
Ad 3.
Hvad melder vi ud til medlemmerne?
Efter afslutningen på aspirantprocessen og tilbagemeldingen til de to aspiranter, der har valgt at gå videre
med deres opstilling, diskuterede bestyrelsen ressourcesituationen.
Det er bestyrelsens vurdering, at vi pt. ikke har ressourcerne i form af en fuldtallig bestyrelse, og at vi heller
ikke har et tilstrækkeligt bredt kandidatfelter, der dækker Alternativets samlede politiske profil. I
særdeleshed mangler vi kandidater, der har indsigt i og engagement for miljømæssig bæredygtighed.
Vi indstiller derfor til den ekstraordinære forsamling, at der nedsættes en Kv-17-task force, der primært har
til formål at skaffe aktive medlemmer til en udvidelse af bestyrelsen, så vi har en fuldtallig bestyrelse og
sekundært at skaffe minimum fire og gerne seks motiverede kandidater til byrådet.
Task forcens opgave deles i to, idet det inden 1. jul skal undersøges, om der kan skaffes nye aktive til
bestyrelsen, som samtidig kan indgå i task forcens anden opgave, nemlig inden 17. september at finde de
yderligere potentielle kandidater, der kunne tænkes at ville stille op til kommunalvalget.
Det endelige opstillingsmøde, der kombineres med en ekstraordinær generalforsamling med henblik på
suppleringsvalg til bestyrelsen, afholdes torsdag den 7. september 2017.
Martin udformer invitationsbrev til bestyrelsen, der rundsendes til godkendelse. Dele af tekstens ordlyd
blev diskuteret på mødet. Brevet udsendes rettidigt torsdag den 25. maj, 14 dage inden
generalforsamlingen.
Vi har ikke indgået endelige valgtekniske aftaler, men afventer den endelige opstillingsproces, inden vi
fortsætter dialogen med Socialdemokratiet og Enhedslisten.

Ad. 4
I lyset af ressourcesituationen og vores fokus på aspirantprocessen og udviklingen af et lokalpolitisk
handlingsprogram har der ikke været fokus på Alles Folkemøde fra bestyrelsens side. Men bestyrelsen må
konstatere, at der alligevel har været høj aktivitet med stort set ugentlige møder kandidatudvalget og
aspiranterne imellem med fokus på politikudvikling samt tilrettelæggelse af to medlemsarrangementer om
samme.
Kristian er arrangør af Ung grundlovsdag fredag den 2. juni i Hvedstrup præstegård med deltagelse af flere
politiske partier (herunder Christian Poll fra Alternativet) og en gruppe folkeskoleelever, der stiller
spørgsmål. Vi lader dette være et bidrag til Alles Folkemøde og opretter dette som en begivenhed i
kalenderen på AlleOs.
Ad. 5
Vi fortsætter med det hidtidige rammebudget, idet der kun er benytte minimalt af midlerne, der primært
henstår til kommunalvalget i efteråret.
Ad. 6.
Intet.
Ved Martin

