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Alternativet København 

 

Referat fra bestyrelsens 7. møde den 3. maj 2018 kl. 16.30-19 

 

Vi er nu fremme ved en vigtig milepæl: Ansættelsen af en kommunikationsmedarbejder i Alternativet 

København. Det har vi glædet os til længe, og vi ser frem til at få sat mere gang i kommunikationen af 

alle de gode historier fra Rådhuset og i organisationen i det hele taget. Ansættelsessamtaler fandt sted 

efter bestyrelsesmødet, men dette referat er udvidet med informationen om, hvem det blev. Derudover 

har vi skrevet historie ved for første gang at være inviteret til at deltage i 1. maj i Fælledparken. 

 

Til stede 

Matthew Daniali, Finn Hermannsen, Tara Secker, Søren Oliver Jørgensen, Karl-Emil Mathiassen, Lisbeth 

Jarlov 

 

*********** 

Kommunikationsmedarbejder 

Fristen for ansøgning til deltidsstillingen (12 timer pr uge) i Alternativet København blev forlænget for at 

tiltrække flere ansøgere. I alt 12 personer har søgt, og heldigvis var der mange kvalificerede. Fire ansøgere 

blev indkaldt til samtale, og der var fuld enighed i ansættelsesudvalget om, hvem de mest kvalificerede var. 

Ansøgningerne blev anonymiserede mht alder, køn og etnicitet, sådan at de kunne vurderes så uhildet som 

muligt. Ved bedømmelsen har vi lagt vægt på: Skriftlige og formidlingsmæssige kompetencer, godt 

kendskab til at arbejde med sociale medier, erfaring med journalistisk arbejde, kendskab til arbejde i en 

organisation eller NGO, kreativitet og iderigdom, mulighed for at arbejde fleksibelt. 

Ansættelsesudvalget har efter samtaler med de fire ansøgere valgt Kevin Sigvartsen til stillingen. Lidt om 

Kevins baggrund: 

Kevin er journaliststuderende, 27 år og bor i Holbæk. Han har alle de kompetencer, vi har efterspurgt, bl.a. 

erfaring med skriftlig journalistik, sociale medier, produktion af magasiner, sociale events og grafisk design. 

Ikke mindst har han en masse gode ideer til, hvordan vi får synliggjort Alternativets politik på alle måder og 

på alle platforme. 

Vi glæder os utroligt meget til samarbejdet med Kevin.. 

Team kommunikation vil være daglig leder, men der skal også findes en fast kontaktperson til BR gruppen, 

sådan at der kan rykkes hurtigt, når der er behov for det. 

Ansættelsesudvalget har bestået af team kommunikation og Lisbeth. 

 

Første 1.maj i Fælledparken 
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Vejrguderne var ikke med os, men alligevel blev Alternativets første 1.maj arrangement en succes. Omkring 

40 mennesker mødte op til morgenmad i Åbenrå, hvor Carolina Meier fra folketingsgruppen og Maja Krog 

fra BR-gruppen holdt taler. Efter det gik en del af os samlet med store Åér til Fælledparken. Her havde vi 

fået adgang til debatscenen. Team event havde arrangeret en debat om fremtidens arbejdsmarked efter 

”robotiseringen” med vores MFér Torsten Geil, fremtidsforsker Henrik Hovgaard og Martin Ågerup fra den 

liberale Tænketank Cepos.  

Arrangementet blev fint dækket af netavisen Pio. 

 

Arrangementer for nye medlemmer 

Vi har en serie af møder med temaet ”Mød Alternativet” i støbeskeen. Møderne vil finde sted på faste 

eftermiddage, og til hvert møde vil en af vores folketingskandidater stille op. Møderne skal give en 

introduktion til nye og potentielle medlemmer (eller bare interesserede) om Alternativets historie og 

politik. 

Andre fremtidige arrangementer 

Hold øje med kalenderen og nyhedsbreve. Vi planlægger bl.a. et grundlovsmøde og en afslutning på 

sæsonen med picnic i Kongens Have. 

Bydelene 

Det er næsten lykkedes at få den lukkede facebookgruppe for bydelsbestyrelsesmedlemmer gjort komplet. 

Der er allerede kommet gang i ideudvekslingen med et fint forslag fra NV om at afholde regelmæssige 

brunchmøder for bydelsmedlemmer. Den vil vi følge op i kommuneforeningens bestyrelse ved at indbyde 

til de første møder i Åbenrå. 
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Kriterier for bydelspulje 2018 

 

Vedtaget på bestyrelsesmøde 03.05.18 

Bydelspuljen for 2018 søges via kbh@alternativet.dk. Kommuneforeningen foretager 

indstilling til  storkreds København, som bevilger pengene. Ansøgning gives via 

ansøgningsskema og der tilstræbes en hurtig sagsbehandling på max 7 dage. 

Der er i alt 36.000 kr til rådighed i 2018. 

Kriterier: 

• Overordnet skal projektet gavne Alternativet København og vores politik, men 

det kan sagtens omfatte og involvere ikke-medlemmer. Projekter skal køres af 

frivillige 

• Projektet skal søges, gennemføres og afrapporteres af bydelen 

• Projektet må gerne omfatte flere bydele i samarbejde 

• Alle typer af aktiviteter kan få støtte 

• Projektet skal synliggøres via AlleOs og også gerne på sociale medier eller 

andre medier 

• Som hovedregel kan der max bevilges kr. 5000 pr projekt 

• Der skal aflægges et regnskab for brug af bevillingen 

 

 

 

mailto:kbh@alternativet.dk
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Der er udbetalt grundtilskud til 6 af de 8 bydele, sådan at de nu har penge til at iværksætte nogle aktiviteter 

i 2018. Herudover kan man søge bydelspuljen, se ovenfor. 

Andre end bydelsbestyrelserne kan selvfølgelig også ansøge om midler til Alternativ-relaterede projekter 

eller events, hvis de har nogle gode forslag. Ansøgningsskemaet om økonomisk støtte skal anvendes. Det 

ligger i vores dokumentsamling på Alle Os, ellers skriv til os, så sender vi det gerne. 

Træthed på Østerbro 

Desværre har det vist sig svært at få stablet en bydelsbestyrelse på benene på Østerbro, efter at den gamle 

bestyrelse valgte ikke at genopstille. Der er indkaldt til ekstraordinært årsmøde på Østerbro den 27. maj 

med bestyrelsesvalg på dagsordenen. Kommuneforeningen opfordrer kraftigt medlemmer på Østerbro til 

at overveje, om de ikke har lyst til at stille op. Vi vil gerne hjælpe til i starten, og vi vil pege på de nye 

økonomiske muligheder for bydelene og muligheden for samarbejde med de andre bydele. 

Det vil være rigtig ærgerligt, hvis bydelsbestyrelsen helt nedlægger sig selv. Vi har brug for Østerbro! 

Samarbejde med BR 

Som sagt ser vi frem til at få sat skub i kommunikationen mellem BR-gruppen og medlemmerne via den nye 

kommunikationsmedarbejder. 

Derudover er vi ved at hjælpe med at organisere arbejdet i baggrundsgrupperne for de enkelte BR-

medlemmer. 

Vi vil også hjælpe med at få formidlet intentionen om mere medlemsinddragelse ift kommuneplanen.  

Valgplakater, en øv-sag 

Belært af erfaringen fra KV 2017 bør der ved fremtidige valg indgåes en præcis og skriftlig aftale med 

kandidaterne om, hvordan man fordeler udgiften til bøde for de plakater, som ikke er taget ned i tide. 

Kommuneforeningen har i alt lagt kr 18267 ud for bøder til kommunen og staten, og de penge regner vi 

selvfølgelig med at få kandidaterne til at betale. Det har imidlertid været noget af en opgave at få udredt 

trådene, og nogle kandidater føler sig ikke forpligtet af den mundtlige aftale, der er indgået. Det er 

selvfølgelig ikke tilfredsstillende. 

Næste bestyrelsesmøder er fastsat til 

  Torsdag den 17. maj kl. 17.30 

  Torsdag den 7. juni kl. 16.30 

 

Husk, at vi holder den første halve time åben for medlemmer. 

 

Dagsorden og mødeledelse: Matthew 

Referat: Lisbeth 

 


