
 
 
 

 

Referat af bestyrelsesmøde - Alternativet Østjylland 

07.10.2015 - 18.30-21.30 

Thorvaldsensgade 19, 3. th. Aarhus 

 

Til stede: Mikkel Pilgaard Madsen, Gert Lynge, Lior Hansen, Astrid Carl, Birgit Hageneier, Tina 

Langhorn, Trine Christensen, Ane Liebing Grøngaard, Christian Rundager, Monike Sommer, Lise 

Schou. 

 

Mødeleder: Mikkel Pilgaard Madsen 

 

Referent: Christian Rundager 

 

Referatet sendes til landssekretariatet, lokalbestyrelsen, hovedbestyrelsen og til medlemmer af 

sekretariatet i Østjylland. 

 

Introduktion af den nye bestyrelse 

 

Mikkel Pilgaard Madsen, 29 år gammel.  

 Uddannet kaospilot 

 Har erfaring som iværksætter (f.eks. etablering af kaffebar) 

 Arbejder som proceskonsulent i virksomheder 

 Har stor erfaring med organisering, dialog og udviklingsprocesser. 

 Vil gerne fokusere på at udvikle Alternativets politik 

 Var med til at skabe Alternativet i sin tid 
 
Trine Christensen, 38 år gammel (suppleant) 

 Uddannet fotograf, bachelor i statskundskab, kandidat i internationale studier 

 Har skrevet speciale inden for forsvarsindustrien 

 Interesserer sig for erhvervslivet, politikudvikling, nationale konflikter og opbygning af 
demokrati. 

 Arbejder gerne på projekter 
 
Tina Langhorn, 38 år gammel (suppleant) 

 Har en HF og HG blandt andet med fokus på erhvervsøkonomi 

 Har arbejdet i dagpleje i fem år og været pædagogmedhjælper 

 Interesserer sig meget for udviklingen af sundhed i Danmark 

 Er idérig, arbejder gerne med kreative processer og er en god sparringspartner 



 
 
 

 Vil gerne arbejde med politikudvikling, vores hovedkvarter og det samfundsudviklende i 
bestyrelsen. 

 
Ane Liebing Grøngaard, 28 år gammel 

 Uddannet inden for kommunikation på universitetet 

 Arbejder som kommunikationschef på kunstmuseet HEART i Herning 

 Føler, at Alternativet er det mest meningsfyldte, hun laver, og hun lægger derfor meget af 
sin tid i projektet - ind til videre over 1500 timer 

 Vil gerne fokusere på, at vores medlemmer tager ansvar for Alternativets udvikling 
 
Monike Sommer, 42 år gammel 

 Uddannet markedsføringsøkonom og selvstændig erhvervsdrivende i 20 år 

 Arbejder med ledelsesudvikling 

 Alternativet har været første arbejdsfællesskab, hun har haft lyst til at deltage i - har ellers 
været glad for at arbejde selvstændigt 

 Vil gerne arbejde meget struktureret - særligt hvis der mangler struktur 
 
Birgit Hageneier, 54 år gammel 

 Uddannet journalist og terapeut 

 Er meget interesseret i Alternativets politikudvikling, særligt vores politik inden for 
økonomi 

 Har været politisk aktiv tidligere i SF, men føler, at hun kom hjem, da hun blev aktiv i 
Alternativet - hun er stor tilhænger af vores nye politiske kultur. 

 
Gert Lynge, 57 år gammel 

 Uddannet journalist  

 Har haft sit eget journalistfirma i 16 år 

 Arbejder nu som sous-chef og rejseleder i rejsebureau 

 Stiftede Greenpeace i Danmark i 80'erne 
 
Lior Hansen, 25 år gammel 

 Arbejder i et socialpædagogisk konsulentfirma 

 Har haft mange forskelligrettede jobs (f.eks. kørende dildosælger!) 

 Vil gerne bygge flyet, imens det flyver for at sikre fremdrift 
 
Astrid Carl 

 Uddannet biolog 

 Har siddet i et væld af bestyrelser, bl.a. i Studenterrådet 

 Har stor iværksætter- og projektledererfaring 

 Har kompetencer inden for jura og forhandlingsprocesser 

 Har ambition om at sidde i Byrådet i Favrskov Kommune og på sigt i Folketinget 



 
 
 

Lise Schou, 49 år gammel (suppleant) 

 Uddannet billedkunstner på Det Fynske Kunstakademi og i New York, er også 
kunsthistoriker 

 Laver involverende kunstprojekter inden for politik, kultur og kunst, hvor fællesskaber 
arbejder sammen om at skabe 

 Har haft et fokus på områder omkring økonomi og flygtninge 

 Har stor erfaring som projektleder 
 

 

Angående vores kommende lokaler 

Adressen er Klostergade 70B, Aarhus 8000.  

 

Lokalerne er på 200 kvm fordelt på to rum - et stort og et lille. Det store rum kan opdeles i mindre 

lokaler med skillevægge. Der mangler gulv, varmeinstallationer, væggene er rå og køkkenet skal 

renoveres. 

 

I øjeblikket har vi medlem og jurist Rasmus Foged til at gennemgå vores lejekontrakt - 

bestyrelsesmedlem Birgit Hageneier er tovholder. Udgifter til husleje dækkes af hovedbestyrelsen. 

 

Vi kan flytte ind tidligst torsdag d. 15. oktober 2015 og senest søndag d. 1. november 2015. 

 

Bestyrelsesmedlemmerne Monike Sommer, Birgit Hageneier og Lior Hansen har taget ansvar for 

at planlægge indflytningsprocessen. De vil tage fat i sekretariatsmedlemmerne Dorthe Andersen 

og Tara Magill Hansen samt medlem Liza Kuyucu og folketingskandidat i Østjylland Lars Pallesen, 

der begge har udvist interesse for at deltage i processen. 

 

Angående økonomi i Østjylland 

Dette vil blive diskuteret ved et kommende bestyrelsesmøde.  

 

Input fra sekretariatsleder 

Sekretariatsleder Christian Rundager fortalte, at der er mange roller i sekretariatet, hvis arbejde er 

afhængigt af, at vi får vores lokaler klar hurtigst muligt.  

 

Rollerne eventkoordinator, lokalekoordinator, bevægelseskoordinator, koordinator for politisk 

udvikling og HR- og frivilligansvarlig har alle brug for at have et sted, hvor vi kan mødes med vores 

medlemmer, vores frivillige og vores vælgere. 

 



 
 
 

Christian Rundager opfordrede bestyrelsen til at give sekretariatet et overordnet strategisk 

overblik over den nærmeste fremtid, hvor der fokuseres på, hvor vigtige vores lokaler er og at 

bestyrelsen er opmærksom på, at sekretariatets arbejde i øjeblikket er hæmmet på grund af 

manglende lokaler. 

 

Bestyrelsesmedlem Ane Liebing Grøngaard vil forfatte en mail til sekretariatet.  

 

Angående udvikling af bestyrelsens forretningsgange 

Bestyrelsesmedlemmer Mikkel Pilgaard Madsen, Birgit Hageneier og Astrid Carl vil lave et oplæg 

på, hvordan bestyrelsens forretningsgange skal være fremover. 

 

Følgende emner er blevet nævnt som områder, oplægget bl.a. kan komme ind på: 

 Suppleanternes rolle i bestyrelsen 

 Hvor afholdes bestyrelsens møder? 

 Rotationsordning på forperson- og næstforpersonposten 

 Muligheden for at være 'føl' i rollen som forperson og næstforperson 

 Kommunikationsplatforme - hvor kommunikerer bestyrelsen 

 

Der er tale om et oplæg, som skal udgøre rammen for det første udkast af bestyrelsens 

forretningsgange. Dette udkast udarbejdes på næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 20. oktober 2015, 

18.00-21.30 hos bestyrelsesmedlem Monike Sommer, Under Lindene 35, Egå. 

 

Bestyrelsesmedlem Ane Liebing Grøngaard opretter en tråd i bestyrelsens Facebook-gruppe, hvor 

alle bestyrelsesmedlemmer kan komme med input til oplægget.  

 

Angående ansvarsområder i bestyrelsen 

Hvert bestyrelsesmedlem i bestyrelsen får tildelt to eller flere ansvarsområder, som de har 

ansvaret for at udvikle i deres bestyrelsesarbejde. Ansvarsområderne prioriteres således, at hvert 

bestyrelsesmedlem har et eller flere områder, der er deres hovedområde, imens hvert 

bestyrelsesmedlem også har et eller flere områder, der er deres sekundære område.  

 

Hvert ansvarsområde vil da have ét hovedansvarligt bestyrelsesmedlem tilknyttet og et eller flere 

underansvarlige bestyrelsesmedlemmer tilknyttet. 

 

 

 



 
 
 

Ansvarsområderne er som følge 

 

 Kandidater og ressourcepersoner:  Hvem er vores kandidater og bestyrelse og hvilke nøglepersoner 
i Østjylland skal vi samarbejde med? 

 

 Kommunukatioon: Ekstern og intern kommunikation. 
 

 Politikudvkling: Ansvarlig for at udvikle politik lokalt og samarbejde med Christiansborg.  
 

 Lokaler: Sørger for at vores lokaler og fysiske rammer fungerer.  
 

 Samfundsudviklende projekter og eksperimenter: Hvad kan vi gøre i Østjylland for at fremme vores 
mål og værdier? 

 

 Kommunevalg: Bliv klar til valget 2017. 
 

 Eksterne begivenheder: Samarbejde med andre organisationer og deltage i større begivenheder.  
 

 Interne begivenheder: Afholdelse af arrangementer på hovedkvarteret og ude i kommunerne. 
 

 Vedtægter: Udvikling af Alternativet Østjyllands vedtægter. 
 

 Funding og virksomhed: Partnerskaber, netværk og økonomi  - kan vi tjene vores egne penge? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angående bestyrelsens weekendsmøde d. 7-8. november 

Bestyrelsesmedlem Lior Hansen og suppleant Lise Schou vil gerne stå for det praktiske i forhold til 

at arrangere weekendsmødet d. 7-8. november 2015. 

 

Bestyrelsesmedlemmer Monike Sommer, Ane Liebing Grøngaard og Mikkel Pilgaard Madsen står 

for mødets indhold.  

 

Hjemmeopgave til næste møde 

Hvert bestyrelsesmedlem skal udvælge mindst én førsteprioritet og én 

andenprioritet blandt ansvarsområderne. Hvert bestyrelsesmedlem opfordres også 

til at tænke over, hvad de valgte ansvarsområder skal indeholde af konkrete 

opgaver. 

 



 
 
 

Konstituering af ny bestyrelse 

Bestyrelsesmedlem Birgit Hageneier er valgt som forkvinde i bestyrelsen 

 

Bestyrelsesmedlem Ane Liebing Grøngaard er valgt som næstforperson i bestyrelsen. 

 

Bestyrelsesmedlem Gert Lynge er valgt som kasserer i bestyrelsen. 

 

Alle poster blev fordelt ved fredsvalg.  

 

Dato for kommende møder 

 

Bestyrelsesmøde 

Tirsdag d. 20. oktober, 18.00-21.30 

Under Lindene 35, Egå 

På dagsordenen: 

 Udarbejde af forretningsgange 

 Fordeling af ansvarsområder 

 Økonomi 

 Hovedbestyrelsens målsætninger 

 

Bestyrelsesmøde 

Onsdag d. 28. oktober, 18.00-21.30 

Aalborggade 6C, 1. th., Randers 8940 


