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Referat for Årsmøde den 23. april 2017 

i Alternativet lokalforening Sønderborg 

Tidspunkter: 

Kl. 10.00  - Vi starter med Brunch og hygge,  

Kl. 10.30  - Politisk indlæg af folketingskandidat Gorm Dalgaard 

Ændret til efter årsmøde i stedet for rundvisning på Produktionsskolen af Kirsten 

Marie Andersen. 

Produktionsskolen er opbygget af genbrugsmursten.  

Aulaen er af træ, som er lavet på produktionsskolen. 

Vandforsyningen er også selvforsynende svarende til 4 parcelhuse. 

VÆRDIGRUNDLAG 

I arbejdet med elever, borgere og i det kollegiale fællesskab skal vi værne om 

• Trivsel 

• Udvikling 

• Samarbejde 

• Bæredygtighed 

Trivsel er en mangesidet balanceret og individuel størrelse. En balance mellem kaos 

og tryghed, stilhed og larm, det visse og det uvisse, det udfordrende og det 

overkommelige, humor og seriøsitet, sikkerhed og tvivl, tradition og fornyelse. 

Trivsel er også anerkendelse, sundhed og læring. Trivsel er tæt forbundet med lyst 

Udvikling går hånd i hånd med nysgerrighed. Disse to skal sørge for virksomheden 

aldrig nøjes med at ”godt nok” er godt nok. 

Samarbejde internt, lokalt, regionalt og nationalt. – Den største udvikling sker i 

mellemrummet mellem flere parter. 

Bæredygtighed i hus og handling. Den nye skole er bygget med miljøhensyn, som 

skal smitte af på hverdagens praksis, både i stort og småt. 
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VISION 

Virksomheden skal være kendt for at have en unik indfaldsvinkel til at drive 

produktionsskole, STU og afklaringsforløb. 

Virksomheden skal have et godt image, og begejstre elever og kursister. 

Virksomheden skal have høj succesrate i forhold til sine formål. 

Virksomheden skal være kendt for at være et sted hvor trivsel sættes i højsædet for 

såvel personale som elever og borgere. 

Virksomheden skal være en attraktiv samarbejdspartner. 

Virksomheden skal tænke bæredygtighed ind i alle hjørner og kanter. 

 

Kl. 11.00 – Generalforsamling/årsmøde 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

Paul Kjærsgaard 

2. Valg af stemmetællere og referent 

Referent; Stefan Kronborg 

Stemmetællere; Marian Paysen og Dorte Johanne Loff  

3. Beretning fra bestyrelsen 

Pt. 66 medlemmer. Vokset fra begyndelsen med 48 medlemmer. 

Lokalforeningen har eksisteret i knap 1 år har været med til følgende arrangementer: 

- Medlemsmøder hver måned (inkl. Åbne bestyrelsesmøder) 

- Politisk laboratorie (POLA) 

- Er ved at udvikle lokal politik frem mod KV den 21. november 

- Valgt at gå i valgforbund med S, SF, Enhedslisten (afstemning på fb) 

- deltaget i ung vælgermøde på Alsion 

- Fået et Alternativet Ungdom (tovholder Gorm Dalsgaard, folketingskandidat 

og regionskandidat) 

- Lavet 2 udvalg, et aktivistisk (tovholder Silke G.) og politisk (tovholder Stefan 

K.) 
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- Har fået penge til valgkampagne til KV i alt ca. 12.000 kr. 

GODKENDT 

Se bilag!  

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

Har endnu ingen bankkonto. Oprettes efter konstituerende bestyrelsesmøde. 

Skal indberette bestyrelsesmedlemmer og nye vedtægter fra årsmødet. 

GODKENDT 

Se bilag!  

5. Behandling af forslag fra medlemmer 

Forslag fra bestyrelse. Gennemgang af enkelte punkter i nye vedtægter for 

lokalforeningen, dvs. rettet ift. Minimumsvedtægterne fra hovedforeningen 

samt sidste års stiftende årsmøde. 

På årsmødet blev der forslået ændring i §5 stk. 1 => begrundelsen er 

lokalpolitisk formål i vedtægterne (evt. som stk.2) 

Der arbejdes ligeledes på ændringer på hovedforeningens årsmøde den 27-28. 

maj, hvilket betyder et ekstraordinært møde om vedtægtsændringer for 

lokalforeningen. Forventes afholdt i september. 

GODKENDT 

6. Valg 

a. Valg af kandidater til kommunalbestyrelse efter behov 

Kandidat: Kirsten Marie Andersen. 

Hun præsenterede kort sin begrundelse for kandidatur til KV. Det ligger også 

tilgængeligt på fb. 

ENSSTEMMIGT VEDTAGET  

b. Valg af bestyrelse samt minimum 2 suppleanter 

Følgende personer er vedtaget til ny bestyrelse i lokalforening Sønderborg: 

Karsten Fyhn 
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Silke Groth 

Marian Paysen 

Stefan Kronborg 

Jannik Gorm Hansen (ny i bestyrelsen) 

Dorte Johanne Loff (som suppleant, også ny i bestyrelsen) 

Der er konstituerende åbnet bestyrelsesmøde den 2. maj kl. 19.00 sønderborg 

bibliotek. 

c. Valg af revisor. 

Kirsten Marie Andersen og Paul Kjærgaard.  

Hvem er der revisor og revisorsuppleant er glemt at blive noteret. Ups!!  

7. Eventuelt. 

UNESCO = Sønderborg kommune er med i samarbejde om kultur, økonomi og 

socialt. 

Sommerfest den 17. juni på Humlehøjskolen. Følg med i program på fb. Husk at 

melde sig som hjælpere til de forskellige opgaver. Der er fælles madlavning. 

Nogle arrangementer på sommerfest bl.a. vedvarende energi (Møllestengård) + 

Naturfredningen NF + evt. Solengen + byttedag. 

Ønsker også ung aktivister kommer. 

Musik med Paul Kjærsgaard 

Inviterer andre partier!!! 

Andet arrangement måske med Aabenraa, den 5. juni grundlovsdag… gode ideer??? 

På gågaden bl.a. den grønne løber igen!! 

Nye arrangementer – invitation til andre partier om politisk salon f.eks. i 

frivillighedens Hus?? Korte fyraftensmøder?? Weekender?? 

Skal tænke i nye og anderledes mødeformer f.eks. i skove o.lign. ….gode ideer??? 

Kl. ca. 12.15 Debat og ideudvikling om Alternativets kommunalpolitik mm.  
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Udskudt. I stedet for oplæg med Gorm Dalsgaard 

- Oktober 2016 valgt som Folketings- og regionskandidat 

- Ønsker at vise forskel på andre partier 

- Deltaget i aftensmøde med Uffe Elbæk og Ung Alternativet 

- Stiftet Ung Alternativet Sønderborg december 2016 

- Være med til at skabe ringe i vandet i politisk debat 

- Deltage i store og mindre grupper i politisk debat 

- Politiske udfordringer ifm. Ordførerskab, medietække osv. 

- Ligger forskellige artikler m.m. på fb til politiske debat og oplysning  

-   

Indlæg fra forsamlingen: 

- Synlighed f.eks. på gågaden (lav tekst med; Vi vil ikke forstyrre jer, men I må 

gerne forstyrre os) 

- Flere læserbreve bl.a. Sønderborg Nyt 

- Symboler (f.eks. ØRE jf. vores dogmer om; at lytte) 

-  

Skrevet og opfattet af Stefan Kronborg 

 

BILAG 

Årsmøde Alternativet Sønderborg 23/4-17 

Bestyrelsens Beretning 

Alternativet Sønderborg blev stiftet den 21. april 2016. 

Vi har idag 66 medlemmer. 

Arrangementer: 

Vi har siden sidste år afholdt en lang række arrangementer. 

18. maj 2016 Møde på Kislings med Jettie Nielsen fra Sønderborg Økologiske 

Fødevare Fællesskab 

19. august 2016 Kulturnat 
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29. oktober 2016 Politisk Laboratorie, Emne: Land og By, Oplægsholder: Anders 

Brandt (EL) 

7. november 2016 Å-Mærkesagsmøde med Tina Brixen fra Hovedbestyrelsen 

28. November 2016 Medlemsmøde med Borgmester Erik Lauritzen (S) 

12. Januar 2017 Møde med Uffe Elbæk på Sønderborghus. Ca. 70 deltagere. 

30. januar 2017 Opstillingsmøde - Paul og Marian valgt som kandidater til KV17 

27. marts 2017 Møde med Dansk Naturfredningsforening 

Derudover har vi haft en række medlemsmøde med politikudvikling mm. 

Politisk 

Politisk er vi igang med at udvikle vores politik til kommunalvalget. Vi har haft 

adskillige medlemsmøder, hvor vi har diskuteret politik. Det arbejde vil fortsætte i de 

kommende måneder, så vi får et godt grundlag til valgkampen og forhåbentlig til 

kommende byrådsmedlemmer. 

Organisatorisk 

Vi har oprettet to udvalg, et politisk udvalg og et aktivitetsudvalg 

Vi har arbejdet med vedtægter. Vi har opdateret vedtægterne, så de opfylder kravene 

fra de 

minimumsvedtægter der blev vedtaget sidste år på Alternativets Landsmøde. 

Økonomi 

Vi har ikke noget regnskab, da vi hverken har haft indtægter eller udgifter i 2016. 

Vi har dog et tilgodehavende fra storkredsen på kr. 7.669,- fra 2016. Derudover får vi 

4.500,- kr. for 

2017. Så vi ialt har kr. 12.169,- tilgode fra storkredsen 

Grunden til at vi ikke har fået pengene udbetalt er, at vi endnu ikke har oprettet en 

bankkonto. Det 
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får vi gjort snarest, vi har besluttet at oprette en konto hos Merkur bank, og det går vi 

igang med 

lige så snart vi har fået nye vedtægter og valgt ny bestyrelse idag. 

Karsten Fyhn, 23. april 2017 


