
Vestjyllands Storkreds  
Bestyrelsesmøde  
20. oktober kl. 19.00 
 

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

Forfald: Jørn Trabjerg Pedersen  

Referent: Anita Corpas  
Evt. bemærkninger til referenten inden d. 20. november. 

 
Dagsorden: 

1. Kredsen rundt 

Povl: 
Vestjyllands Storkreds har fået tildelt sekretariatschef Niels Brøgger som 
kontaktperson og bindeled til landsorganisationen. Det er vi meget tilpas 
med.  

Gedeminas 

Det blev aftalt at Gedeminas deltager ved bestyrelsesmøder i Silkeborg, 
for at styrke kontakten og info-flow til kredsbestyrelsen. 

Peter 

Orienterede fra arr. i Å-hytten. Trods nyindvielse super positiv stemning på 
Halloween aften med pæn deltagelse.  
 
Overvejer arr. som grøn fredag, som pendant-protest til det amerikansk 
inspirerede indkøbsorgie; black friday. 
God anledning til at uddele flyer og få budskabet om Alternativet spredt. 

Erfaring. Ideerne skal helt ikke være for vilde, men det er en god idé at 
lave arr. i overskuelige størrelse og på den måde skabe opmærksom med 
flyers og/eller anden markedsføring. 

Tatjana 
Er i kontakt med folk / emner i Lemvig 

Anna  
Er i gang med medlemsmøde i Viborg. 

Viborg-Skive omfatter i alt 62 medlemmer. Der er allerede tilmeldte, og 
der bliver sendt en påmindelse mere ud. 



Anita  
Vi har haft tre presseomtalte arrangementer i Struer i oktober - herunder 
Rene Gades indvielse af Å-hytten i Struer.  

Alle arr. fremgik udover regional presse også af Altinget.dk, men ikke 
Alternativets egen.... 

Anita tager kontakt til kommunikationsansvarlig på landskontoret om 
hvorvidt kredsene kan blive omfattet af "Alternativet i medierne" på 
Alternativets egen hjemmeside. http://alternativet.dk/alternativet-i-
medierne/  

Anita undersøger vedr. mobilholdet TV MidtVest…. 

a. Medlemsansvarlig  

Peter  
Der er pt 284 medlemmer, hvilket er en fremgang på 15 medlemmer siden 
sidste måned. 
 
Peter sender personlige mails ud til de nye.  
Silkeborg har fået koderne, men er endnu ikke koblet på 
medlemssystemet. 

Derfor tager Peter kontakt til Kennith Nielsen, der er IT- og 
kommunikationsansvarlig i Nordjyllands Storkreds. 
Medlemsansvarlig i Silkeborg er Dorthe Fløjgaard. 

b. Kasseren 

Indtil overdragelse af fuldmagt mv. er effektueret er Peter fungerende 
kasserer. 

Peter får lavet overdragelse til Jørn.  
Beslutning: Der skal findes et online regnskabsprogram, som vil lette 
fremtidige overdragelser af kasser-funktion som fx. e-conomic, der om 
nødvendigt kan tilgås online af revisor.  

Kassebeholdningen lyder med den ekstra bevilling på kr. 20.000 fra 
landsledelsen på kr. 27.214. 

C. ekstra Nyt bestyrelsesmedlem 

1. suppleant Merethe indtræder i bestyrelsen som fuldgyldigt 
bestyrelsesmedlem efter, at Hanne er udtrådt.

2. Kort ref. fra kredsmødet i Odense 

Povl: 
Kort briefing omkring mødet i Odense. Ellers er der allerede udsendt 19 
siders referat. 
Imidlertid var udbyttet begrænset og tiden for knap til at mingle og 
interagere.  Bestyrelsens budget kom ikke i betragtning. 



Næste års budget på kr. 500.000 er der endnu ikke helt enighed om, 
hvordan det skal fordeles, mens 200.000 fordeles ligeligt fordelt med 
10.000 til hver kreds. Pengene er ar gået ind på kontoen. 

A: Valg af person(er) til kontakt med Christiansbjerg  

Uffe’s Sekretær Mikkel Kjær ønsker udpeget en eller to repræsentater fra 
hver kredsbest. til at besøge det politiske sekretariat 6-10 gange om året 
med det formål at styrke den politiske forbindelse med kredsene. 

Beslutning: 
 Anita er valgt og Anna er valgt som suppleant. 
 Befordring bliver betalt. 
 Povl meddeler videre til Mikkel Kjær. 

B: Kommunikationsansvarlig i henhold til udsendt mail bekræftes  

Anita er valgt som kommunikationsansvarlig for kredsen, hvilket  
er formidlet videre til Cristine Gliese. 

C: Offentliggørelse af vores mødereferater (sted, tid metode)  

Beslutning: 
Referater offentliggøres på FB Alternativet Vestjyllands Storkreds 
Medlemsgruppe og lægges ind under filer. 

Referat sendes desuden ud på mail til medlemmer sammen med 
nyhedsmail. 

Referat lægges på alternativet.dk – undergruppe som som fil 

D ekstra Åbne bestyrelsesmøder: 

Beslutning: 
Såfremt medlemmer / interesserede ønsker at overvære eventuelle 
bestyrelsesmøder er møderne principielt åbne. Imidlertid skal der af 
praktiske grunde ske tilmelding forud til formanden.  

E Ekstra POLA-koordinator:  
Invitation til workshop om politiske laboratorier den 16. december 
kl. 15.00-18.00 på Christiansborg.  
Tatjana er POLA koordinator og deltager i møde / workshop i Kbh 16. 
december, der handler om at drøfte rammerne for POLA. 
Tatjane melder tilbage Trine Tygaard Nielsen og får per bilag dækket sine 
rejseudgifter svarende til billigste offentlig transport ml. Silkeborg-kbh. 

3. Politisk Forum.  
Der har vist sig et behov for, at præcisere hvordan kontakten og forment for 
vores repræsentanter til POFO skal/bør være.  

Udleveret indlæg og oplæg ved Merethe forud for diskussion og beslutning 

Forslag til forretningsorden for POFO repræsentanter i storkreds Vestjylland: 



1. Der vælges 2 POFO repræsentanter. CF. Alternativets vedtægter for Politisk Forum 
§8 stk. 3 skal den ene være medlem af bestyrelsen og vælges af denne. Den anden 
vælges på årsmødet i Storkreds Vestjylland ** 

** NOTE: Dette skal op på næste årsmøde til orientering og vedtagelse, da partiets vedtægter her 
overstyrer vedtagelsen på sidste årsmøde 

2. POFO repræsentanterne er forpligtigede på at komme kontinuerligt/regelmæssigt til 
møderne i POFO. Når der må meldes afbud skal suppleanten indsættes. 

3. POFO repræsentanterne bidrager med deres egen indsigt og stemmer efter deres 
egen overbevisning i POFO. Der er dog den begrænsning, at POFO repræsentanterne 
må drøfte sager med storkreds bestyrelsen og stemme efter fælles beslutning i sager, 
som har særlig interesse for storkredsen. 

**NOTE: Særlig interesse er emner af helt essentiel betydning for storkredsen. Dette kunne for eksempel 
være motorveje, kystsikring mm. 

4. POFO medlemmerne er i kontinuerlig dialog med bestyrelsen vedr. de ting, som 
rører sig i POFO. Videre er det vigtigt, at POFO repræsentanterne orienterer 
bestyrelsen om sager og emner, som er oppe i POFO.  
POFO medlemmerne er dog ikke forpligtigede til at oplyse om emner, som bestyrelsen 
selv kan orientere sig i under Alternativet Dialog.  
Orienteringspligten gælder den ekstra viden, som de får gennem deltagelse i POFO. 

5. POFO repræsentanterne opfordres til at søge viden og sparring omkring de emner, 
som skal op i POFO. Videre kan POFO repræsentanterne selv vælge at inddrage og 
aktivere andre medlemmer i processen, for eksempel ved møder og debatforum.  

Suppleanter: 

1. Der vælges 2 POFO suppleanter. CF. Alternativets vedtægter for Politisk Forum §8 
stk. 3 skal den ene være medlem af bestyrelsen og vælges af denne. Den anden 
vælges på årsmødet i Storkreds Vestjylland ** 

** NOTE: Dette skal op på næste årsmøde til orientering og vedtagelse, da partiets vedtægter her 
overstyrer vedtagelsen på sidste årsmøde 

2. Suppleanterne træder i stedet for repræsentanterne, når disse må melde afbud. 

3. Suppleanterne har pligt til at orientere POFO medlemmerne om POFO mødet 

Beslutning: 
 Bestyrelsen bakker op om, at det er kritisabelt, at der ikke eksisterer  
formalia eller rollebeskrivelser for deltagere i Politisk Forum. 

Bestyrelsen bakker op om ovenstående forslag, der som angivet kræver 
vedtægtsændringer. 

Formanden slår desuden fast, at så længe der ikke findes konkrete 
guidelines for, hvordan forslag annekteres, bliver der ikke lavet politiske 
laboratorier i Vestjyllands Storkreds. 
 
Bestyrelsen bakker desuden Merethe op i ikke nødvendigvis at tiltræde 
aktuelt udkast til Alternativets flygtningepolitik så længe forslaget 



umiddelbart indeholder en uholdbar sammenblanding mellem eksisterende 
EU politik, asylpolitik og eventuel afgivelse af dansk retsforbehold. 

4. Aktiviteter og budget 2016. 

a. Igangsætning af udviklingsplanen 

Udviklings planen skal bredes ud.  
Første step bliver et medlems workshop i fx januar, der bl.a. skal handle 
om:  

• Hvad en velkomstpakken til nye medlemmer skal indeholde 

• Hvervekampagne: hvordan skal det laves, og hvordan skal den 
rulles ud  

• Nedsætte arbejdsgrupper. 

Et froslag er, at medlemmer af arbejdsgrupperne er blandet henover kredsene. 
Peter og Tatjana er tovholder på første aktivitet og refererer til bestyrelsen / 
formanden. 

b. Tema de næste 4 måneder - UDSAT 

5. Etablering af udvalg / arbejdsgrupper. Interne eller externe, herunder: 

a. Årsmødet i Marts – Povl ansvarlig / Anita hjælper 

b. Udviklingsmøde, kredsen - annulleret 

c. Kommunevalget i 2017  
Anita deltager i møde om kommunevalg 2017 som er udsat fra den 7. nov. til den 16. 
januar 2016. 

d. Vedtægter  
Povl pådrog sig at få sammensat en gruppe, der udarbejder forslag til nye vedtægter 

6. Eventuelt 

Forslag  
Der er indkommet et aktivitets forslag om at uddele ”Månedens grønne hjerte” og 
Struer børnehave skulle være første modtager. 
Povl finder ud af nærmere. Ideen pudses af, og kan evt. udbredes til resten af kredsen 

Ansøgninger / midler 

Silkeborgkredsen har ansøgt midler forud for Alternativets deltagelse i klimamarch i 
Herning 29.11.15 kl. 13-14 og er bevilget kr. 1000,- som afregnes efter bilag. 



Struergruppen har ansøgt midler til annonce forud for julearr. 
Der blev bevilget kr. 1000 mod bilag forudsat arr. afholdes. 

Markedsføring  
Der blev diskuteret behov for markedsføringsmateriale, som fx roll up’s, som evt. kan  
lånes ud, når der er politiske arr.  

Povl undersøger priser og punktet udsættes til ny dagsorden.  

Næste møde:  
Mandag den 14. december kl. 19:00 I Herning. Sted tilgår senere. 

 


