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KØBENHAVN

REFERAT FRA BESTYRELSENS 16. MØDE 
17. DECEMBER 2018 KL. 17–20
Mødet havde tunge sager på dagsordenen: Evalueringen af KV 17, 
bestyrelsens forslag til revision af kommuneforeningens vedtægter, 
regnskab og budget. Vi blev heller ikke helt færdige, så vi fortsætter 
3. januar. Og så tillod vi os at afslutte årets bestyrelsesarbejde med en 
julemiddag – for egen regning, for vi rutter ikke med skatteborgernes 
penge!

TIL STEDE
Mathew Daniali
Finn Hermansen
Oliver Jørgensen
Tara Saecker
Karl-Emil Mathiassen
Lisbeth Jarlov
Dorthe Knauer

EVALUERING AF KV 17
Lisbeth og Dorthe Knauer er færdige med afrapporteringen af 
fokusgruppeinterviewene om evalueringen af processen op til 
kommunalvalget 2017. Dorthe Knauer var til stede for at redegøre for 
Lisbeths og sin egen rolle i forløbet og for at svare på spørgsmål fra 
bestyrelsen. Det har været vigtigt at holde interviewene i et fortroligt 
rum, og derfor har bestyrelsen ikke været involveret før nu, hvor de 
skulle godkende den færdige rapport. Der har ikke været andre til 
stede ved interviewene end Dorthe (interviewer) og referent (Lisbeth), 
al korrespondance er foregået via Lisbeths private mail, interviewene 
er ikke båndede, og deltagerne har fået et råreferat af det interview, 
de selv deltog i, til godkendelse efter interviewet. Alt datamateriale fra 
interviewene bliver nu destrueret.

Dorthe sagde, at hun som erhvervspsykolog med stor erfaring i 
gruppeinterviews også om følsomme emner som her, var meget 
imponeret over den åbne og konstruktive tilgang, de 19 deltagere 
havde til processen. Der var en exceptionelt god dialog, og det lover 
godt. Dorthe har set sin rolle som den, der skulle få de forskellige 
oplevelser, som deltagerne har haft i forløbet op til KV 17, på bordet.  
Hendes rolle har ikke været rådgiverens, og derfor er der ikke behov 
for hendes rådgivning om, hvad der skal gøres fremover. Deltagerne 
har selv formuleret nogle gode råd til forberedelsen af næste 
kommunalvalg, og de er videreformidlet i rapporten.

Bestyrelsen var tilfreds med rapporten, som hermed blev godkendt.
Den videre proces er, at først sender Lisbeth rapporten til fortrolig 
orientering til de interviewede, dernæst sendes den til vores 
samarbejdspartnere i Alternativet (HB, BR gruppen og den politiske 
ledelse på Christiansborg), endelig sendes den til alle medlemmer i 
København med et nyhedsbrev 4. januar. Men rapporten er færdig nu, 
og den bliver der ikke lavet om på.

VEDTÆGTSÆNDRINGER
Bestyrelsen havde første drøftelse af forslag til årsmødet om 
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ændringer af vedtægterne for kommuneforeningen. Det drejer sig om 
bestyrelsens rolle og opgaver, en præcisering af adskillelsen af den 
politiske og organisatoriske magt, en præcisering af opgaverne op til 
kommunalvalget. Drøftelsen fortsætter på næste møde.

REGNSKAB OG BUDGET
Når evalueringen og de sidste gebyrer til banken er betalt, kan det 
endelige regnskab gøres op. Men alle indtægter og udgifter, bortset fra 
bankgebyrer for 4. kvartal, er kendt nu, så vi kan gøre status.
Vi kommer ud af 2018 med et underskud på knapt 21.000 kr. Det 
skyldes den ekstraordinære udgift til borgmestervalgmøde den 
28. oktober på i alt 26.626 kr. Uden den, havde vi været i plus. 
Heldigvis er Landssekretariatet kommet os til undsætning på den 
måde, at vi har fået lov at udskyde refusion af lønudgift til vores 
kommunikationsmedarbejder til slutningen af januar 2019. Her vil vi 
have modtaget partistøtten for 2019.

De forskellige events har været dyre, men også en stor succes, så der 
håber vi at kunne holde fanen højt også til næste år.
Bestyrelsen godkendte det foreløbige regnskab (der mangler bogføring 
af bankgebyrer for ca 200 kr), selvfølgelig under den forudsætning, 
at det endelige regnskab kan godkendes af revisor. Det vil ske i 
begyndelsen af januar. Regnskabet skal endeligt godkendes af 
årsmødet.

På mødet blev også godkendt budget for 2019, som også bliver fremlagt 
på årsmødet. Vi regner med at få medlemsmidler fra Storkredsen i 
2019, sådan at der bliver råd til nye aktiviteter, bl.a. vil vi gerne afsætte 
en ramme til afholdelse af nogle seminarer. Det kunne f.eks. være for 
LU-medlemmer. Vi er ved at indhente regnskaber for bydelenes brug af 
grundtilskuddet for 2018, men det er vores indtryk, at ikke alle penge er 
blevet brugt. De tiloversblevne midler har bydelene fået lov at overføre 
til næste år. Derfor ser der ikke ud til at være behov for at tilføre 
bydelene flere penge til næste år.

NÆSTE MØDER
3. januar kl 16 i Åbenrå
16. januar kl 16.30 i Åbenrå
Årsmøde 26. januar på Glentevej 70A, NV

KØBENHAVN

TIL STEDE
Mathew Daniali
Finn Hermansen
Oliver Jørgensen
Tara Saecker
Karl-Emil Mathiassen
Lisbeth Jarlov
Dorthe Knauer

MØDELEDELSE
Matthew

DAGSORDEN
Matthew

REFERAT
Lisbeth

DAGSORDEN
Evaluering af KV 17
Vedtægtsændringer
Regnskab og budget
Næste møder

NÆSTE MØDER
3/1 Kl. 16 (Åbenrå)
16/1 Kl. 16.30 (Åbenrå)
26/1 (Årsmøde)


