
Referat af den stiftende Generalforsamling 04.10.14 

(Første niveau er programmet, første underniveau er referat) 

1. Velkomst og forretningsorden (AV) 

1.1. stemmeoptæller er Lotte Køie, Jeppe Johansen, referent NPD 

2. Valg af dirigent, referent og stemmeoptæller (AV) 

2.1. Tilstedeværende: Søren Rønhede, Katja Parlo, Niels Dreyer, Rasmus Nordquist, Jeppe 

Johansen, Ib Foder, Lotte Køie, Carsten Ørting Andersen, Jes Jomme, Carsten Andersen, 

Armin Vauk, Henrik Bundgaard. 

3. Kort om: Hvor står alternativet nu? v. Niels 

3.1. Niels fortæller om, hvad Alternativet står for, lidt inspiration til indsamling af 

stemmesedler, vigtigt at vi får diskuteret politiske emner, opfordrer til at deltage i debatter 

på bla. FB,  

4. Icebreaker: Alle snakker med to andre (Præsentation og hvorfor er du her?) (AV) 

4.1. snakken gik og vi blev fotograferet i solskinnet. 

 

5. Præsentation af vores spidskandidat: Rasmus Nordquist. 

5.1. Rasmus er glad for at være kandidat i Sjællands Storkreds. Der sker mange tiltag på 

lokalniveau, og det er vigtigt at bakke op om disse og give folk ejerskab. Hvordan kan vi 

komme ud til folk og fortælle om alternativet, samt oversætte vores partiprogram, så det 

bliver nærværende for folk? Vi skal have fat i alle kræfter, og italesætte den gode fortælling, 

de opløftende fortællinger. I perioden frem til jul vil han gerne tage rundt i kredsen for at 

tale med folk og blive inspireret til det politiske arbejde. Netværket af erhvervsdrivende og 

kulturelle initiativer skal aktiveres, medlemmerne i kredsen skal være med i dette arbejde. 

Rasmus' fokusområder er kunst og kultur samt iværksætteri, kulturen er vigtig for at få skabt 

billede, af det vi gerne vil bevæge os hen imod. Partiets program giver retningen for den 

politiske udvikling, og dem skal der arbejdes videre med lokalt. I kredsen er næsten 100 

medlemmer, Danmarks største kreds, det giver os et stort ansvar for at skaffe  medlemmer 

og stemmer. Der er en todelt ledelse, den politiske (kandidaterne)og den organisatoriske 

(hovedstyrelsen). Rasmus bor på Nørrebro med sin mand, født og opvokset i Kbh, har boet i 

Kolding og Paris, er udd. designer, fokus på bæredygtigt design, underviser i det holistiske 

design samt arbejde som konsulent. 

 

6. Vedtægter for storkredsen: Ændringsforslag, evt. ændringer og afstemning. (HB) 

6.1. Det bliver besluttet, at vedtægterne gennemgås punkt for punkt. 

I alle paragraffer rettes formenneske til forperson 

Det føres til referat, at vi evaluerer vedtægerne ved førstkommende årsmøde og at ændringer 

kan vedtages med simpelt flertal. Ændringsforslag skal fremsendes skriftligt.  

Paragraf 8, her fastholdes den oprindelige formulering, stk. 2 udelades. 

Paragraf 10 stk. 1 inden udgangen af maj ændres til inden udgangen af marts. 

Paragraf 10 stk. 3 6. punktum, tilføjes valg af rep. til dagsorden. 

Paragraf 15 stk. 3, ændres til at størrelsen af lokalkredskontingent fastsættes hvert år på 

årsmødet. 

Paragraf 18 ændres til den oprindelige tekst. 

 

7. Det gode liv på landet: (HB og CØ) 

8. Kaffe og kage 

9. Kort debat: Hvordan kan vi lave politik i storkreds Sjælland, som giver modspil til mainstream 

politik om landdistrikterne. (AV) 

9.1.  
10. Valg af bestyrelse 



Der blev grundet tidspres gået direkte til pkt. 10. 

 

10.1. Kandidater melder sig og fortæller kort om deres mål og ideer. 

10.1.1. Flg. meldte sig som kandidater: Armin Vauk, Henrik Bundgaard, Carsten Andersen, 

Niels Dreyer, Katja Bjørn Parlo. Disse blev valgt uden afstemning. Carsten Ørting Andersen 

og Jeppe Johansen blev valgt som suppleanter uden afstemning. 

Kandidaterne fortalte kort om deres bevægegrunde for at stille op til bestyrelsen. 

10.1.2. Bestyrelsen blev ladt alene for at vedtage, hvordan konstitutieringen skulle finde sted. Det 

blev besluttet, at alle fem medlemmer til næste mødegang laver en liste med forslag til 

indholdsområder til de forskellige poster i bestyrelsen, til hvordan posterne fordeles (faste pladser, 

på skift)samt hvilke arbejdsopgaver vi hver især gerne vil fokusere på. HB laver dagsorden til næste 

møde. Fremover står Rasmus som cc på alle mails. 

10.2. Valghandling 

10.2.2 se 10.1.1. 

11. Næste mødedato vedtages. 

11.1. Det finder sted Elmevej 1 kl. 19.30-21.00. 

12. Tak for i dag 


