
Alternativet Vestjyllands Storkreds  

REFERAT 
Bestyrelsesmøde. Torsdag d. 7. januar kl. 18:00 
 

Fremmødte: Tatjana Stenvad, Anna Pattis, Peter Jensen, Anita Corpas, Povl Eskild 
Petersen, Gediminas Pusinskas, Merete Gudmand-Høyer, Jørn Trabjerg Pedersen  

Referent: Anita Corpas  
Evt. bemærkninger til referenten inden d. 15. januar  

Dagsorden:  

1. Kredsen rundt  
 
 Holstebro - Peter Jensen: 
 Et nyt medlem i Alternativet har stort mod på og erfaring i at opbygge politiske 
lokalforeninger. Et samarbejde er i gang med Peter.  
 
Status på medlemstallet er pt. 342 medlemmer, hvilket er en stigning 40 medlemmer den 
seneste måned og 15 mere siden den 23. december. 

 Status på Økonomien er ved udgangen af 4. kvartal 2015 på kr. 30.486,39. 

 Silkeborg -  Gediminas Pusinskas 
 Forestående medlemsmøde 12. januar vedr. forslag til fokus for 2016 
 Silkeborg lokalforening har fået lokale i Kulturhuset i Silkeborg og holder årsmøde  
 (generalforsamling) først i marts. 

 Herning / Ikast-Brande - Jørn Trabjerg Pedersen 
 I gang med at planlægge klimaets dag lørden 2. april 2016 
 + info medlemsmøde forud for klimaet dag 
 Indhold:  
 Kontakt til Herning Byråd om interesse for en stand eller bod.  
 Demonstration af elbiler, evt. besøg fra energitjenesten i Århus 
 Kontakter: Povl Eskild  

 Jørn er inviteret med i et politisk ERFA-samarbejde i byrådet med Enhedslisten,   
 Socialdemokraterne og SF. Der er stor velvilje til at samarbejde med Alternativet. 

 Viborg - Anna Pattis  
 12 medlemmer i Viborg deltog i idé-workshop og næste møde er aftalt til den 18. januar og 
 finder sted privat. 
 Formål er at finde frem til fokusområder, som umiddelbart er centreret omkring landbrug, 
 økologi, kost og sundhed.  
 Silkeborg deltog desuden med to repræsentanter. 

 Ro på pres om lokalforening. Erfaringen er, at folk skal lære hinanden at kende godt, hvilket 
 giver lyst og ro til etablering af lokalforening.  
 Det er vigtigt, at der bliver etableret en bred bestyrelse, så engagementet ikke kommer til at 
 hænge på enkeltpersoner. 

 Lemvig / Høfte 42 - Tatjana Stenvad 
  
 Tatjana holder stædigt fast i deponi-projekt Høfte 42 (sammen med Rene Gade) og roser 
 medlemmerne i Lemvig for vedholdenhed og stort engagement. 



 Povl Eskild er ny kontakt for medlemmer i Lemvig, og Tatjana er ny kontakt for   
 medlemsudvikling og iværksætter af medlems sammenhængskraft (IMS’er) og skal som  
 enmandshær være udrykningsstøtte for gang i en større medlems aktivet. 

 Briefing fra Silkeborg lyder, at det store ry som største aktive lokalforening sætter pres på at 
 får Silkeborg op i gear igen. 

 Øvrige 
 Intet at berette fra Skive, Struer og Ringkøbing-Skjern Kommuner 
  

2. Budget til godkendelse  
 Bilag: Budget til godkendelse 
 Budgettet godkendt 

3. Udviklingsseminar 16. Januar, v. Peter & Anna. 

 Stor ros til Anna & Peter for godt forarbejde. 
 Pt. 30 tilmeldinger til workshop / udviklingsseminar 
  
 Peter giver programmet endnu et kommunikations-tryk ved at udsende: 
 final reminder, program, udviklingsplan og deltagerliste, der giver mulighed for evt.  
 samkørsel. 

 Peter redegør for program og detaljer; 
 Deltagerene har forud meldt ud med emner, de brænder for. 
 Der blir stemt om hvilke emner, der skal vælges som tema. 
 Der blir tre spor: et politisk spor, et aktivistisk spor og et organisatorisk spor 

 Der satses på seks grupper, hvor deltagerne roterer mellem grupperne. Herefter   
 brainstorm, præsentation i plenum, og udarbejdelse af kompetencetavle.  
 
 Beslutning:  
 Budget: kr. 7000 
 Arrangementet er gratis, men hatten sendes rundt med ønsket om, at deltagere gir’ efter 
 evne. Beløbet fra hatten doneres til Dramaskolen i Viborg, som lægger lokale til uden  
 beregning. 

 Evaluering af Seminar ved næste bestyrelsesmøde 

4. Orientering fra formanden  
 Povl Eskild informerede kort om nyt medlems- og mailssystem. Man arbejder centralt med 
 ny hjemmeside. kommunikationsstrategier og en bedre stuktur 
  
 Der er kommet en henvendelse fra politisk side om at få behandlet en række emner, ligsom 
 Rene Gade gerne vil have integration på dagsordenen ved udviklingssemniaret. 
 Imidlertid er der en principbeslutning i bestyrelsen om, at vi ikke vil sætte folk til at arbejde 
 med emner, de ikke interesserer sig for. 
 Derfor tages emner med som en mulighed, og hvis ønskes kan vælges. 

 Nye googlemails etableret fra Landssekretariatet til bestyrelsesmedlemmer.  
 Kontaktperson ved problemer er Brian Frandsen. 

5. Datoer  

Generalforsamling (årsmøde) fastlagt til onsdag den 16. marts i Struer / Holstebro kl. 19:30 
Bestyrelsesmøde: Mandag 8. februar - formentlig i Silkeborg kl. 18:00 - Povl tager mad med. 
Bestyrelsesmøde og formøde for generalforsamling torsdag den 3. marts på cafe Gaia kl. 18 



6. Orientering og bogholderisystem 

Beslutning: 
Der bliver købt adgang til bogholderisystemet; Web-regnskab til ca 800 kr. om året 
Opfylder krav til kontoplan og budget 

Jørn, Peter og Povl mødes og opretter kontoplan i systemet. 
Peter Jensen forsætter som kasser frem til generalforsamlingen og udfærdiger årsregnskab. 

7. Evt.  

Input fra indehaver af Cafe Gaia Art 
Cafeen huser Miljøpartiet - de grønne  i den følgende uge. Povl opfordrede til samarbejde og bad 
Lene fra Cafeen om at videresende kontaktoplysninger. 

Danske kyster 
Merete nævnte projekt “Slå ring om de danske kyster”, hvor vestkysten tilsyneladende mangler 
som den eneste strækning. 

Nye lokalforeninger 
Peter opfordrer til fuld fokus på lokalforeninger 

Referater skal sendes ud til medlemmer 
Beslutning: 
Kommende referater fra Bestyrelsesmøder sendes ud til medlemmerne sammen med nyhedsmail 
v/ Peter Jensen.


