
Referat fra Bestyrelsesmøde Storkreds Sjælland, 23-03, 2015 
INSP!, Roskilde 18:00-22:00  
Revideret efterfølgende efter gennemgang på efterfølgende bestyrelsesmøde  
 
Tilstede:  

Bestyrelse: Henrik, Katja, Gaba, Carsten E., Jeppe 
Kandidater: Henrik 
Medlemmer: Torben, Shane, Maria, Lotte, Helle, Mikkel, Mathilde, Birgit 

Mai fra hovedbestyrelsen skulle have været med, men havde meldt afbud. Desuden afbud fra Rasmus, Armin, Niels, 
Carsten Berring og Jakob.  
Vi savnede Søren og Johan (kandidater) samt Carsten Ø. (bestyrelse) 

 
0) Præsentationsrunde 
 
1) Valg af dirigent: Katja 
 
2) Valg af referent: Jeppe 
 
3) Godkendelse af referat fra sidste møde -udsendt i forb. med nyhedsbrev. Katja løb det igennem, og det blev 

efterfølgende godkendt. 
 
4) Årsmøde i forbindelse med folkemødet på Bornholm  

- mødet er tænkt afholdt den onsdag den 10. juni inden Folkemødet, i Allinge. Det forhindrer mange i at deltage. 
Hvad gør vi ved det? 
Der var generel enighed om at det er problematisk og relativt udemokratisk.  Mange unge kan ikke komme pga. f.eks. 
eksamener, det er relativt dyrt at tage til Bornholm og det vil koste flere fridage. Logistisk er det et problem specielt 
for dem der kommer fra Fyn og Jylland. 
Henrik har på vegne af bestyrelsen gjort indsigelser til hovedbestyrelsen, men løbet er nok kørt.  
Lotte og Torben forfatter et brev – Det skal sendes til godkendelse i bestyrelsen og efterfølgende sendes til 

hovedbestyrelserne med CC til all storkredsbestyrelserne. 
Torben vil også skrive et udkast vedr. ”det Demokratiske Underskud” og sende det til Henrik 

 
5) Beretning fra Politisk forum d. 22.3.2015 i Odense. 

Henrik deltog for Sjællands Storkreds (Der var ca. ~30 pers i alt) - forslag der blev behandlet var vedlagt sidste 
nyhedsbrev. Generelt var det Henriks opfattelse at det var problematisk med gruppearbejder, da man kun kunne 
kommentere på et  forslag.  

 Henrik deltog i drøftelse af det Forsvarspolitiske forslag. Det blev vedtaget at der var behov for at se emnet i en 
større sammenhæng. Forslaget blev ”skudt til hjørne”, og skal viderebearbejdes. 

 Forslaget om Familiesammenføring.  Det blev vedtaget at der var behov for at se emnet i en større 
sammenhæng. Forslaget blev ”skudt til hjørne”, og skal viderebearbejdes. 

 Forslaget om nedsat arbejdstid – kun lønmodtagertænkning, mangler ifølge Henrik iværksætteri-delen. Den 
generelle del af forslaget blev vedtaget , men flere dele blev ”skudt til hjørne” 

 Sundhedspolitisk – mangler de kommunale udgifter. Der mangler ifølge Henrik kendskab til det nuværende 
system. Men blev godkendt undtagen enkelte områder – bl.a. forslaget om at forbyde omskæring af drenge. 

Forslagene blev ikke sendt ud til storkredsbestyrelserne min. 3 uger før afholdelse af Politisk Forum, hvilket er 
problematisk da bestyrelserne så ikke har tid nok til at få bemærkninger fra bestyrelsen – vi skal ha mere tid. 
 
Der blev foreslået om ikke de Politiske Fora kunne blive streamet, så alle medlemmer vil kunne følge processen. 
Generelt en god ide. Det vil blive forelagt hovedbestyrelsen (Henrik) 

Hele PoFo processen var i flg. Henrik ikke optimal, så han stemte imod det meste – primært pga den manglende 
demokratiske proces. Der er bestemt plads til forbedringer til formatet. Vi håber på en grundig evaluering af 
processen, hvilket vil blive forelagt hovedbestyrelsen (Henrik) 

 
5.5) Pizza! -  mmmm!!!  

 
6) Planlægning af Talkshow d. 25.3 

Kort orientering om afviklingen, og fordeling af opgaver – Henrik orienterede 
Vi blev enige om at købe en gave til Jytte i anledningen af hendes 81 års fødselsdag (Henrik) 
Frivillige der hjælper med opstilling fra kl. 18:00! og efterfølgende oprydning: 

Gaba, Jeppe, Mikkel (spiser med) Shane (spiser ikke med) hjælper til 
Lotte og Maria kommer, hvis det passer. 



Maria forsøger at få noget merchandise klar  
 
 
7) Etablering af lokalforeninger i opstillingskredse/kommuner inden valget 

Vi vokser meget hurtigt i øjeblikket - vi har nu 60 % flere medlemmer i storkredsen i.f.h. til 1. januar ! 
På sidste bestyrelsesmøde besluttede vi at opstarte lokalforeninger i alle opstillingskredse så hurtigt som muligt: 
Status fra nye lokalforeninger i: 

Vordingborg: (Gaba) 
Næstved: (Carsten) 
Roskilde:  (Jeppe) – Første Kaffemøde 8.april hos Jeppe. Indtil videre ti tilmeldte.  
Stevns: Mikkel og Helle har planner om at starte op i Stevns når de er flyttet derned. 

 
Henrik laver (endnu) en maildistributionsliste vedr lokalkredskontaktpersoner 
 
Jeppe sender udkast til mail til lokale medlemmer til Mikkel, Torben, Shayne og Birgit. (- er gjort i skrivende stund!) 

Der er behov for en ”kogebog” vedr. hvordan man starter en lokalkreds. (Ingen påtog sig denne opgave!) 
Gode råd til første ”Kaffemøder”: Sørg for at skabe en god energi og at evt. aktive skal være drevet af lyst. Spørg til 
kendskaber til lokale journalister, lyst til at være aktive i forb. m lokalkreds og/eller valgkampagne, opret evt. en 
jobbank/kompetencebank, evt. lokalkredsvedtægter hvis ikke folk bliver skræmt væk - send info til sekretariatet! (Se 
punkt 9! (Sekretariatet skal have en mailadresse - Henrik) 

 
 
I forb. med stiftende generalforsamling i lokalkredsen findes et sæt standardvedtægter. Carsten E sender ”standard-

vedtægterne” til Torben og Birgit som lige checker dem igennem, således at de kan bruges direkte i de enkelte 
lokalkredse. 
 
8) Planlægning af valgkamp  

- Overordnet strategi – Jeppe havde en kopi af den overordnede valgkampstrategi med. Den bør sendes rundt til alle 
fremmødte. (Jeppe glemte sin hardcopy til mødet og kan ikke finde en digital!! Er der nogle der kan hjælpe?) 

 
- Lokal strategi og aktiviteter i storkredsen – Hvad gør vi lokalt? Det skal prioriteres at få oprettet nogle lokalkredse og 
engagere nogle aktive frivillige med gode kreative ideer 
 
- Valgplakater: Der blev snakket en del om forskellige løsninger, men der var generelt enighed om at ”standard” 
plakater er en dårlig ide. Det er ikke særlig Alternativt, har ikke den store effekt og er desuden ressourcetungt og dyrt! 
Forslag om at vi bryder med den traditionelle personfikserede valgplakat og laver en fælles plakat med gruppebillede 
af glade kandidater og medlemmer (Kvinder og mænd - unge og gamle - børn -mangfoldighed) Vi signalerer 
fællesskab frem for individ. Hvid stribe nederst med plads til lokal møde tid og sted for politisk laboratorium. (som når 
cirkus kommer til byen) Altså samme plakat på hele Sjælland. Eller hvad med ”sandwich-plakater”? 
 

Et økonomisk overslag lyder: Ca. 200 pr opstillingskreds ved centrale indkøbssteder, trafikknudepunkter, 
uddannelsessteder og afstemningssteder. I alt ca 12 * 200 = 2400 plakater á ca. 25kr = 60.000kr!. . 
 
Økonomi og budget for lokal valgkamp 
Overslag over yderligere udgifter  
Lokale politiske laboratorier:  

- Udgifter i forb. m koordinering, og medlemsrekruttering - 1 pr opstillingskreds: 12*1000 kr = 12.000 kr 
- Kørselsudgifter: 1000 kr 
Facebook kampagner for politiske laboratorier: 12*1000 kr = 12.000 kr 
Valgfolder - A4 foldet, tryk på begge sider - 30.000 eksemplarer = 30.000 kr - Genoptryk ved behov Johan Haulik 

har skaffet nogle meget billigere priser. Skal bl.a. indeholde kontonummer til støtte af vores valgkampagne. 
Kontaktoplysninger m.m. Jo flere penge vi får ind jo mere intensiv kampagne på sociale medier. (Hvem står for 
det?) 

 
Samlet budget løber op i godt 100.000 kr! 

 
Indsamling/funding – Hvordan samler vi ind? 

Forslag til valgbidrag pr medlem: 1000 kr i snit 
"Betal efter evne - mindre er ok, mere er bare dejligt" 
Sekretariat (samt evt. Valgkampteam) forsøger at ”finde” funding . (Henrik har trukket sig!) 
- Andel af kontingentmidler 
- Oprettelse af foreningskonto/tegningsregler (Carsten E) 



Jeppe laver en ”donor-knap” på hjemmesiden.  
Maria – Merchandise, Webshop på vej på Alternativets hjemmeside - fem produkter er i pipeline,  

Fundraising event er udskudt 
croud funding alternativ  
Sociale medier, twitter, (til valgkampagneteamet) 
 
Nedsættelse af valgkampteam  
Carsten E og Torben vil gerne være med.  

Slogans: ”Magten skal være dét hvor drømmene bor”, ”Mange stemmer små – gør et stort Å” 
Skal vi have en Valgkampagneleder/koordinator?  
Valgkampagnedokument /Strategi skal sendes ud igen  
Hvem koordinerer frivillige? – er der nogle vejledninger?  
Jobbank? Bør styres centralt fra bestyrelsen eller sekretariatet   
 
Torben: Det er vigtigt at prioritere hvor vi skal sætte mest ind. 
Kalundborg, Roskilde, Lejre ku være gode fokus områder 
 
Maria: øget brug af de digitale medier ( som f.eks. Øko-app) 
Maria sender til strategipersonerne. 
 
 
9) Oprettelse af sekretariat for Storkreds Sjælland   

Efterhånden som vi er blevet over 170 medlemmer i storkredsen er der nu et markant behov for et sekretariat til 
koordinering, kommunikation, rundsending af mails fra hovedbestyrelsen m.m. i forbindelse med bl.a. valgkampagne.  
Maria og Birgit, (samt til tider Lotte og Mathilde) løfter i flok. Specifikke sekretariatsopgaver vil blive defineret ved et 

snarligt opstartsmøde.  
Vi har brug for et HQ. – Vi (Katja?) spørger om ikke vi kan benytte Armins ”bordtennis-rum” som Storkreds Sjællands 

HQ. – Ønskeseddel: møbler, printer, organisation omkring valgkampen. (spin-doktorer) 
Valgkampstrategi 
 
10) Organisation 

Organisatorisk i Alternativet er der mange mangler. (Torben, Birgit)  Det er ikke nemt at finde rundt i hvem der laver 
hvad, samt hvilke ansvarsområder de enkelte grupper har. Vi mangler et organisationsdiagram. 
Husk at lægge storkredsinformation (referater, nyhedsbreve, kalender-events, organisationsdiagram, m.m.) på nettet. 
(Sekretariatet?) 

 
11) Evt: Hvis vi kan nå det. (Det ku’ vi ikke rigtig…) 

a) Ide om socialt familie arr. på Onsevig Camping med hygge og politik – blev ikke drøftet 
b) Næste politiske dag 18. april. (politisk ”skoling” af kandidaterne samt andre interesserede) 
c) Folkemøde 2015 – Lotte er kontaktperson vedr. information 
d) Pernille Rosenkranz laver folkemøde på Møn. Nogle fra Vordingborg lokalkreds deltager 
e) ”Alterna-mobilen” (Valgkampagnebussen?) er blevet synet! 

 
Mødet sluttet i relativt god ro og orden kun 20 min over tid!  
Referat nedfældet efter bedste evne og efterfølgende subjektivt revideret af Jeppe ! 
 
 

 
 


