
 
 
 

 

Referat af bestyrelsesmøde - Alternativet Østjylland 

20-10-2015, 18.30-21.30 

Under Lindene 35, 8250 Egå 

 

Til stede: Lior Hansen, Astrid Carl, Tina Langhorn, Trine Christensen, Ane Liebing Grøngaard, 

Christian Rundager, Monike Sommer. 

 

Mødeleder: Ane Liebing Grøngaard 

 

Referent: Christian Rundager 

 

Referatet sendes til landssekretariatet, bestyrelsen i Storkreds Østjylland, hovedbestyrelsen, 

spidskandidat i Østjylland Josephine Fock og til medlemmer af sekretariatet i Østjylland. Det 

lægges ligeledes op på Alternativet Østjyllands hjemmeside. 

 

Gennemgang af ansvarsområder 

Bestyrelsen gennemgik samtlige af bestyrelsens ansvarsområder for at definere, hvilke konkrete 

ansvarsopgaver, de enkelte ansvarsområder indeholder. Se referat af bestyrelsesmødet onsdag d. 

7. oktober 2015 for et overblik over ansvarsområderne - kan findes på Alternativet Østjyllands 

hjemmeside. 

 

Bestyrelsen valgte at udvide antallet af ansvarsområder såvel som at ændre i de nuværende. Nye 

ansvarsområder er her i referatet markeret således (*) og ændrede ansvarsområder er markeret 

således ( [tidligere titel] ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info om ansvarsområder 

Ansvarsområderne skal dække over de strategiske områder, bestyrelsen skal have øje 

for i organisationen Alternativet Østjylland.  

Hvert bestyrelsesmedlem har et eller flere ansvarsområder, som han/hun har 

hovedansvaret for i bestyrelsen - personen er 1'er på disse områder. 

 Hvert bestyrelsesmedlem har ligeledes et eller flere ansvarsområder, som han/hun har 

et sekundært ansvar for i bestyrelsen - personen er 2'er på disse områder. 

Bestyrelsesmedlemmer har ansvaret for, at deres ansvarsområder bliver udviklet på et 

strategisk plan. 

http://alternativet.dk/ostjyllands-storkreds/
http://alternativet.dk/ostjyllands-storkreds/
http://alternativet.dk/ostjyllands-storkreds/


 
 
 

 

Herunder følger et udkast over, hvilke ansvarsområder bestyrelsen skal have fordelt imellem sig og 

hvilke ansvarsopgaver, de enkelte ansvarsområder overordnet set indeholder. 

 

Det er vigtigt først at pointere, at bestyrelsesmedlemmer ikke har ansvaret for at udføre de 

opgaver, der ligger under deres ansvarsområder. De har ansvaret for, at organisationen udfører 

opgaverne. Dette indebærer bl.a. at bruge sekretariatets ressourcer såvel som andre 

arbejdsgrupper og frivillige i Alternativet Østjylland til at opnå vores mål inden for hvert 

ansvarsområde.  

 

Ansvarlig for kandidater og ressourcepersoner 

 Fokus på at listekandidater er klædt på i forhold til deres politiske virke, bl.a. via 
medietræning og politisk viden. 

 Fokus på rekruttering af kandidater til både den politiske og organisatoriske del af 
Alternativet Østjylland. Det vil f.eks. sige folketing, byråd, europaparlamentsvalg og 
bestyrelseskandidater. 

 Fokus på, at der skabes forbindelser til faglige ressourcepersoner i regionen. 
 
Ansvarlig for kommunikation 

 Oprettelse af kommunikationsplatforme og -kanaler (f.eks. intranet, hjemmeside, sociale 
medier). 

 Fastlæggelse af kommunikationsstrategi i forhold til kommunikation med medlemmer, 
frivillige, vælgere, borgere, organisationer, virksomheder mm.  

 Pressekommunikation. 
 
Ansvarlig for politikudvikling 

 Samarbejde om national politikudvikling med Christiansborg. 

 Afvikling af politiske laboratorier i Østjylland med fokus på national politik. 

 Udvikling af konceptet politiske laboratorier i Østjylland. 

 Sikring af kvalificering af politiske laboratoriers input og output. 
 
Ansvarlig for lokaler og hovedkvarter 

 Sørger for at hovedkvarteret løber rundt økonomisk og praktisk. 

 Varetager kontakten med udlejer og sørger for, at vi overholder de regler, der er os pålagt. 

 Har fokus på, at vores lokaler i Nørre Allé kun er midlertidige - vi skal finde nye lokaler. 
 
Ansvarlig for samfundsudviklende projekter og eksperimenter 

 Skal sørge for, at vi understøtter både eksterne og interne projekter, der udlever vores 
politik og værdier - vi skal udføre vores politik og værdier i praksis. 
 



 
 
 

 
Ansvarlig for kommunalvalg 2017 og opstart af lokalforeninger 

 Find kommuneansvarlige og understøt dannelsen af lokalforeninger i Østjyllands 10 
kommuner. 

 Find lokale kandidater i hver af de 10 kommuner frem mod kommunalvalget 2017. 

 Sørger for vedtægter for lokalforeninger. 

 Sørger for vidensdeling imellem storkredsene i forhold til lokalforeninger. 
 
Ansvarlig for synlighed og aktiviteter målrettet offentligheden [eksterne arrangementer] 

 Afvikling af arrangementer, hvor vi involverer offentligheden og bliver synlig ud ad til. 

 Fokus på, hvordan Alternativet kan deltage i eksisterende eksterne events i Østjylland 
såsom Aarhus Festuge. 

 
Ansvarlig for synlighed og aktiviteter målrettet organisationen [interne arrangementer] 

 Kompetenceudvikling af organisationens medlemmer. 

 Der skal skabes fællesskab, identitet og sammenhængskraft i organisationen. 

 Indragelse af medlemmer, frivillige, vælgere og borgere i Alternativets daglige liv. 
 
Ansvarlig for udvikling af vedtægter og formelle møder i Østjylland [vedtægter] 

 Vores vedtægter for Alternativet Østjylland skal udvikles. 

 Har et fokus på, at vores vedtægter bliver overholdt. 

 Har fokus på, at der bliver indkaldt til årsmøder og andre formelle krav til organisation 
overholdes. 

 
Ansvarlig for partnerskaber og netværk* 

 Sponsorater igennem partnerskaber - med gensidig værdiskabelse for begge parter. 

 Samarbejde med andre virksomheder og organisationer om udvikling af aktiviteter, 
projekter o.a. 

 Fokus på at skabe et fagligt samarbejde med andre organisationer  
 
Ansvarlig for funding og økonomiskabende virksomhed 

 Fokus på udvikling af økonomiskabende projekter. 

 Fokus på at indhente penge og midler til arrangementer, aktiviteter, projekter o.a. i 
Alternativet-regi. 

 Fokus på sponsorater af ren økonomisk karakter. 
 
Ansvarlig for frivillige og medlemmer* 

 Medlemmernes vagthund i bestyrelsen. 

 Fokus på at medlemmer og frivillige bliver inddraget i beslutninger - bl.a. via Appgree 
 
 



 
 
 

Ansvarlig for koordinering med hovedbestyrelsen* 

 Endnu ikke defineret. 
 
Ansvarlig for samarbejde med andre storkredse* 

 Endnu ikke defineret. 
 
Ansvarlig for samarbejde med landssekretariatet* 

 Endnu ikke defineret. 
 
Ansvarlig for samarbejde med Christiansborg* 

 Endnu ikke defineret. 
 
Ansvarlig for samarbejde med Josephine Fock* 

 Endnu ikke defineret. 
 

Fordeling af ansvarsområder 

Ansvarsområder vil så vidt muligt blive fordelt til bestyrelsesweekenden lørdag-søndag d. 7-8. 

november 2015. Ind til videre har følgende bestyrelsesmedlemmer udvist interesse for følgende 

ansvarsområder - enten som 1'er eller 2'er (se næste side). 

 

Der blev ikke fordelt ansvarsområder til dette bestyrelsesmøde, da der var tre fraværende 

bestyrelsesmedlemmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 Ane Liebing 
Grøngaard 

Astrid Carl Gert Lynge Lior Hansen Mikkel Pilgaard 
Madsen 

Monike 
Sommer 

Kandidater og 
ressourcepersoner 
 

  
 

    

Kommunikation 
 
 

      

Politikudvikling 
 
 

      

Lokaler og 
hovedkvarter 
 

      

Samfundsudviklende 
projekter og 
eksperimenter 

      

KV17 og 
lokalforeninger 
 

      

Synlighed og 
aktiviteter i 
offentligheden 

      

Synlighed og 
aktiviteter i 
organisationen 

      

Vedtægter og 
formelle møder 
 

      

Partnerskaber og 
netværk 
 

      

Funding og 
økonomiskabende 
virksomhed 

      

Frivillige og 
medlemmer 
 

      

Hovedbestyrelsen 
 
 

      

Storkredse 
 
 

      

Landssekretariatet 
 
 

      

Christiansborg 
 
 

      

Josephine Fock 
 
 

      



 
 
 

 

Følgende idéer blev foreslået i forhold til ansvarsområder 

Da der er overlap og synergi mellem flere af ansvarsområderne, kan man overveje, om et 

bestyrelsesmedlem, der er 1'er på et specifikt ansvarsområde, bør være 2'er på et andet specifikt 

område med høj synergi - og vice versa. 

 

Det blev diskuteret, om forkvinde og næstforperson skal samarbejde om de samme 

ansvarsområder, eller om deres tid skal fordeles over så mange ansvarsområder som muligt. 

 

 Suppleanters rolle i bestyrelsen i forhold til ansvarsområder 

Det blev besluttet, at suppleanter ikke får tildelt ansvarsområder. Suppleanter tiltræder kun et 

ansvarsområde i så fald de træder ind i bestyrelsen for et fratrædende bestyrelsesmedlem. 

 

Det er blevet foreslået, at hvis suppleanter træder ind i bestyrelsen, fordi et eksisterende 

bestyrelsesmedlem trækker sig, skal de ikke nødvendigvis have det fratrædende medlems 

ansvarsområder. I så fald kan det komme på tale, at ansvarsområder omfordeles i bestyrelsen. 

Dette skal med i snakken om forretningsordenen. 

 

Det blev diskuteret, om hvorvidt en suppleant skal kunne indtræde i en periode på minimum 4-6 

uger, hvis et bestyrelsesmedlem af den ene eller anden grund ikke kan varetage sin 

bestyrelsespost i perioden. Dette skal med i snakken om forretningsordenen. 

 

Angående udvikling af forretningsorden 

Bestyrelsen nåede ikke at tage stilling til forretningsorden til mødet. Næstforperson Ane Liebing 

Grøngaard vil oprette end tråd inde på bestyrelsen i Storkreds Østjyllands lukkede Facebook-

gruppe, hvor bestyrelsesmedlemmerne kan diskutere forretningsordenen. 

 

En endelig godkendelse af forretningsordenen er rykket til bestyrelsesweekenden lørdag-søndag 

d. 7-8. november 2015. 

 

Datoer for kommende møder 

 

Bestyrelsesmøde 

Onsdag d. 28. oktober, 18.00-21.30 

Aalborggade 6C, 1. th., Randers 8940 


