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Post Mandat/Makkerskab Tilstede 
Forperson Trine Hertz X 
Næstforperson Martin Boserup X 
Kasserer Magnus Harald Haslebo X 
Bestyrelse Ulla Manel Berghagen X 
Bestyrelse Ida Blinkenberg Lidell X 
Bestyrelse Vilhelm Stamp Norddahl X 
Bestyrelse Theis Karup Hansen X 
1. Suppleant                                            Rikke Schlosser  

Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved minimum fire deltagende medlemmer  
(inkl. forperson eller næstforperson). 

 
1. Sekretær Ulla Manel Berghagen og mødeleder Trine Hertz 

 
2. Velkommen til Theis – Christian har valgt at træde ud af bestyrelsen og Theis 

bliver suppleret ind i bestyrelsen. 
 

3. Forretningsorden. 
Forretningsorden er blevet gennemgået og følgende er blevet rettet: 
 
 § 6.7:(Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter må ikke være KV-kandidat). 
Da dette muligvis konflikter med vores nuværende vedtægter, er dette ikke for 
nuværende gældende.  
 
§ 7.3: Overtræder et medlem eller suppleanter 7.1 eller 7.2 indstilles 
vedkommende til eksklusion fra bestyrelsen (En sådan eksklusion kan kun ske 
ved et årsmøde) 
Forretningsorden er godkendt og underskrevet med ovenstående rettelse, og der 
vil blive set på forretningsordenen igen, når foreningen får nye vedtægter. 

 
4. Bestyrelsesteams:  

a. Er alle teams i bestyrelsen funktionsdygtige? 
Følgende teams er pt. i funktion med følgende bestyrelsesmedlemmer: 
 
- Kasserer: Magnus 
- Mødeledelsen: Rikke, Martin og Ulla. 
- KV17-Teamet: Trine, Magnus, Ida, Theis & Vilhelm 
- Bydel og årshjulteamet: Rikke, Martin og Ulla 
- Kommunikationsteamet: Magnus, Martin og Ida 
 

5. Meddelelser fra poster: 
a. Forpersonsskabet: 

Pt. er der ikke noget nyt. 
 

b. Kasserer:  
Magnus genbekræftede sit ønske om fortsat at være kasserer. 
Magnus giver en kort status på foreningens økonomi. 
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Ulla og Magnus udarbejder et ansøgningsskema til udgifter forbundet 
med afholdelse af KV17 PoLa’er – disse ansøgningsskemaer sendes til 
godkendelse i bestyrelsen.   
Dette dokument vil i fremtiden skulle benyttes, når der søges om 
økonomisk støtte til afholdelse af politiske laboratorier.  
 

c. Mødeledelse:  
- Ulla ønsker at træde ind i mødeledelsesteamet. 
- Martin træder ind i mødeledelsesteamet. 
- Referaterne bliver lagt i BS gruppen på FB til godkendelse. Tilføjelse og 
ændringer skal ske indenfor 48 timer - således sparer vi papir og får 
ensrettet vores referater i fremtiden. Referaterne skal lægges op på 
AlleOs senest fem dage efter afholdelse af bestyrelsesmødet. 
 

d. Bydels og årshjulsteamet:  
- Status på fælles bydelsbestyrelsesarrangementet 
Bestyrelsen har inviteret til et fælles bydelsbestyrelsesarrangement den 6. 
maj. Dette blev aflyst, da der kun var to bydelsbestyrelser, der havde 
tilmeldt sig. 
Nyt fælles bydelsbestyrelsesmøde bliver afholdt 6. juni og invitationer 
hertil bliver sendt ud snarest, da vi efterfølgende har fået respons fra 
bydelene om, at behovet alligevel er der til sådan et møde. 
 
Bydelsforeningen Valby har sendt en ansøgning til Kbh-bestyrelsen om 
økonomisk støtte til et grundlovsarrangement 5. juni i Valby. 
 
Under behandlingen af ansøgningen er Martin Boserup inhabil 
(bestyrelsesmedlem i Valby). Han er derfor ikke tilstede under 
behandlingen af ansøgningen. 
 
Følgende beslutningen er truffet, hvor vi bevilger 3000, kr - altså 
halvdelen af det ansøgte beløb. 
 Bestyrelsen sætter følgende betingelser op for at bevilge beløbet: 
1) Senest den 16. maj skal Grundlovs-arrangementet være annonceret 

som minimum i Alternativets egen kommunikationskanaler som 
AlleOs, Facebook og med Alternativet Valby som afsender. 

2) Bestyrelsen opfordrer til, at de øvrig deltagende partier til 
Grundlovsarrangementet også annoncerer og reklamere for 
arrangementet på deres interne kommunikationskanaler. 

3) Begrundelsen for bevillingen på 3000, kr. er, at det med rimelighed 
kan forventes, at det resterende beløb kan crowdfundes af bydelen 
eller KV17 kandidaterne selv. 

 
e. KV17-teamet: 

- valg af suppleanter til kv17 (hvordan?) – Udgår til næste gang 
- bestyrelsens rolle ifht. Kv17-kampagnen – Udgår til næste gang 
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f. Kommunikation:   
Nyhedsbreve bliver sendt ud efter behov og vil blive lagt op på AlleOs og 
vil ved behov, vil der blive linket til nyhedsbrevene via Alternativets 
Facebook-lokalsider. 

     
6. Evt.  

Intet 
 
 
 
Udestående punkter til næste bestyrelsesmøde: 
 1) Antal medlemmer i de forskellige bestyrelses teams  
2) Valg af suppleanter til kv17 (hvordan?) 
3) Bestyrelsens rolle ifht. Kv17-kampagnen 

 
 
Godkendelse af referat 
Godkendt (underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer): 
 
 
 
 
Læst (underskrives af de ej deltagende bestyrelsesmedlemmer) 


