Referat fra bestyrelsesmødet
d.14/5 2019 hos Margrethe.
•

Ad 1, Valgkampagnen: Vi drøftede ophængning og nedtagning af plakater. Vi efterlyser nogle foldere
at dele ud, der burde komme nogle til Vivi. (Ivan: Ja, Vivi har fået nogle og har delt ud til
bibliotekerne. Desuden har Margrete fået til uddeling i Nykøbing).
Ruth og Georg har lovet at lægge hus til på valgaftenen den 5/6 kl.19. (Ivan: Invitationen er lagt ud
som begivenhed i vores facebookgruppe: https://www.facebook.com/events/317826682239652/). Vi
medbringer hver især noget spiseligt, men giver Ruth et praj, så de har stole nok.

•

Ad 2, Alternativets årsmøde 2019: Vores oplevelser af årsmødet i Odense var ret forskellige. Internt
var det givende og mødet med Indra fra Alternative UK var meget inspirerende, men det blev en ren
odsherredgruppe.

•

Ad 3, Beretning fra grupperne: Kirsten fra Café-gruppen fortalte, at hendes datter (viceborgmester på
Bornholm fra Alternativet) skal komme og fortælle om, hvordan problemer med unge og fraflytning
i et andet ”udkants” område (Bornholm) takles. (Kirsten: Vi forventede det at blive i august eller
september, men visse omstændigheder gør, at det må udsættes).
Ivan fortalte om, at han samler materialer til en studiekreds til vinter om ”civilsamfundet på banen”:
hvad der kan gøres og hvor der allerede er erfaringer.
Vivi og Peter forbereder indlæg om Isefjorden til det lokale folkemøde i september. De
repræsenterer også Alternativet i en arbejdsgruppe, der planlægger et anti-racistisk event den 3.juni i
Nykøbing.
Jørgen F. skriver stadig på sine ideer til en aktivgruppe, som gerne skal startes op efter
sommerferien. (Kirsten: Det er jo så en fordel at det andet emne som nævnt må udsættes.) Jørgen
ønsker at samle en gruppe af interesserede medlemmer, hvor hver enkelt byder ind med, hvad der
ligger ham/hende på hjerte, for at skabe et felt af glæde og kreativitet i overensstemmelse med
Alternativets værdier og debatdogmer = enhed i mangfoldighed.

•

Ad 4, Kommunikation: Ivan sender mails ud, og vi var på mødet alle tilfreds med det, kvantum vi
modtager. Vores referater sendes i første omgang til medlemmer af bestyrelsen, som så
kommenterer. Derefter sendes det til Vivi som sætter det på ”alle os”. Foreløbig bruger bestyrelsen
ikke hjemmesiden. (Ivan: Efter aftale med Vivi, holder hun og Peter indtil videre siden ved lige ud
fra Alternativets værdier og debatdogmer)
Jørgen efterlyste et arkiv med alle gamle dokumenter, Ivan mente, de kunne findes på hjemmesiden.
Der er tilsyneladende en del usikkerhed med hensyn til at finde ting på Facebook i hvert fald for en
del af os. (Ivan: Det skyldes vist til dels, at der både er en facebook-side, for alle, og en facebookgruppe, for medlemmer).

•

Ad 5, Eventuelt og næste møde; Næste møde bliver 26/6 på Liljevænget 29, Asnæs. Her vil vi prøve
at spille visionsspillet. (Ivan: Jeg har aftalt med Vivi, at hun kommer og viser os spillet. Varighed:
max 1 time). Vi blev enige om at invitere Philip fra Alternativet Holbæk samt eventuelt
interesserede fra Alternativet Kalundborg, hvis de når at blive klar.

