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Post Mandat/Makkerskab Tilstede 
Forperson Magnus Haslebo X 
Næstforperson Jon Oppfeldt-Jackson X 
Kasserer Martin Boserup X 
Bestyrelse Ulla Manel Berghagen X 
Bestyrelse Ida Blinkenberg Lidell X 
Bestyrelse Rikke Schlosser  
Bestyrelse Lars René Petersen X 
Suppleant Karen-Maria  

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

 (B) = Beslutningspunkt  (I) = Informationspunkt (F) = Formalia 
 

1. Sekretær og mødeleder Martin (F) 
 

2. Beslutninger taget online siden sidste møde v/Martin (I) 
a. En enig bestyrelse valgte at fastholde Monastic som venue for 

valgfesten den 21. nov. 
b. En enig bestyrelse besluttede, at Magnus skulle gå ud som vores 

talsperson/forperson og svare på spørgsmål vedr. Monastic.  
c. En enig bestyrelse valgte at ændre konstitueringsholdet tirsdag pga. 

af mandagens mediedækning af valget af Monastic. Magnus trak 
sig, og en enig bestyrelse mente ikke, at det gav mening af beholde 
Carolina qua hendes handlinger mod Alternativet København. 
 

3. Økonomi v/ Martin  
a. Hvordan ser økonomien ud i foreningen (I) 

i. Der er ca. kr. 25.000 til at dække festen den 18. og 
underskuddet fra KV17. 

b. KV17-status 
i. Der er kommet kvitteringer for de fleste udgifter og skabt et 

overblik over økonomien. Det forventes, at KV17-budgettet 
bliver overskredet med ca. kr. 5.000,-  

 
4. Klage vedr. tidligere kandidat. 

a. Opfølgning på tidligere modtaget klage og tilbagemelding på 
denne – Martin tager kontakt til klager. 

 
5. Lokaludvalg 

a. Jon informerer BR-gruppen om, at politiske repræsentanter fra 
Alternativet til de tolv lokaludvalg findes at bydelsforeningerne 
efter aftale med bydelsforeningers bestyrelser. 
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6. KV17 
a. Stemmeresultat fra valget 

 

b. Konstitueringsholdet nu, fremadrettet og bestyrelsens rolle heri 
samt status på de igangværende forhandlinger etc. 

i. Bestyrelsen er enig om, at de seks BR-valgte selv står for 
resten af forhandlingerne og den endelige konstituering. Dog 
meldes alt til bestyrelsen, som så giver sine anbefalinger 
tilbage til BR-gruppen. Der udfærdiges et dokument vedr. 
rammer for dette af Martin ud fra Jons noter fra bestyrelsens 
gode dialog på mødet. 

c. Det kommende BR-arbejde. 
i. Bestyrelsen mener, at de seks BR-valgte står for arbejdet, og 

at der bør udfærdiges nogle rammer for samarbejdet mellem 
dem, bestyrelsen og medlemmerne.  

d. Status på samtale med tidligere kandidat. 
i. Ikke afholdt – vurderes for nuværende ikke længere relevant. 

e. Status på plakat-uheld. 
i. Ikke behandlet på mødet. 

f. Opsamling på de ikke valgte. 
i. Det aftaltes, at der snarest bør findes en løsning på dette, da 

de tidligere foreslåede opsamlinger ikke bliver til noget. 
g. Valgfesterne 

i. Ikke behandlet på mødet. 

Å. Alternativet	 		 		
Navn	 		 			 		
Partistemmer	 		 13179	
Kandidater	 		 		
Niko	Grünfeld	 		 4005	
Badar	Shah	 		 2077	
Fanny	Hermind	Broholm	 1940	
Franciska	Rosenkilde	 1893	
Maja	Krog	 		 1102	
Jakob	Gorm	 		 1038	
Kåre	Traberg	Smidt	 915	
Kim	Hjerrild	 		 909	
Jonas	Sloth	Bach	 859	
Troels	Christian	Jakobsen	 754	
Birgitte	Kehler	Holst	 685	
Rolf	Bjerre	 		 650	
Bjarke	Charlie	Serritslev	 457	
Helena	Udsen	 		 322	
Matthew	Daniali	 		 305	
Stine	Skot	 		 281	
Rune	Lundgaard	Jørgensen	 182	
I	alt	stemmer	 		 31553	
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h. Frivillige og valgte BR-medlemmer, fejring? 
i. Der taltes kort om dette, men intet aftalt. Dette skal 

behandles igen. 
 

7. Nyhedsbrevet 
a. Kort drøftet, resten tages online. 

 
8. Punkter til næste møde (B) 

a. Udgik 
 

9. Evt. 
a. Der blev talt om afholdes af et bestyrelsesmøde i næste uge (48) 

 
Referat godkendes online. 
 
Godkendelse af referat 
Godkendt (underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer): 


