
Københavns Storkredsforening 
Bestyrelsesmøde 

 

Dato: 26. september 2017 kl. 17:00 - 20:00 
Sted: Empati, Åbenrå 33, 1124 København K 
Deltagere: 
Afbud: 
Referent: 

Dorte, Tove, Mette, Hans Henrik, Jens, Leyla, Christian og Lia Sofia 
Katinka og Tobias 
Lia Sofia 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 
 

1. Mobilepay Myshop 

Handling: 

Regionsrådskandidaterne i Storkreds København har brug for Mobilepay Myshop til deres 

kampagner. Særligt har Martin Schepelern brug for et på fredag til et event. 

Beslutning: 

Bestyrelsen opretter Myshop til vores kandidater. Derefter udarbejdes en beskrivelse af proceduren 

for hvordan dette foregår. Vi meddeler Landssekretariatet, at de gerne må videregive denne 

procedure til andre som kan drage nytte af den. 

Hvis Myshop ikke når at blive oprettet til Martin Shcepelerns event på fredag, kan han låne 

storkredsens Mobilepay (61419745). 

 

2. Julie som fungerende kasser 

Beslutning: 

Der er en længere overgangsperiode før den nye kasser Mette kan få adgang til alt det nødvendige. 

Derfor spørger Mette den tidligere kasser Julie, om hun vil hjælpe med det presserende. 

 

3. To forpersoner 

Handling: 

Den 17. september konstituerede bestyrelsen sig med to forpersoner. Dog er Tove senere blevet 

gjort opmærksom på, at der i så fald skal foretages nogle ændringer i Forretningsordenen. 

Beslutning: 

Bestyrelsen vælger Tove som den tegnsberettigede af de to forpersoner. 

 

4. Intro til bestyrelsesarbejde 

Til information 

De nye medlemmer introduceres til proceduren. 

 

5. Drejebog for Årsmødet 

Beslutning: 

Bestyrelsen udarbejder en drejebog med vigtige elementer til næste Årsmøde. 

 

6. Weekendtur den 7.-8. oktober 

Beslutning: 

Bestyrelsen tager til Fyn på weekendtur den 7.-8. oktober, for at arbejde og lære hinanden bedre at 

kende. Planlægningen af denne weekend er igang. 
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7. Ansøgninger om tilskud: 

- Ansøgning om økonomisk støtte til en ny gruppe, der gerne vil have de gode historier om EU 

frem i lyset. Ansøgt beløb: 2.000 kr.  Udsat fra et tidligere møde den 29-08-2017. 

Godkendt 

Beslutning: 

Ligeledes indkaldes der til et møde, hvor alle EU interesserede kan deltage. 

- Ansøgning om økonomisk støtte til Cafe Debat. Ansøgt beløb: 1.000 kr. 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B5hzrtQSB1xKYUFub0w3Vmc4dDg 

Godkendt 

- Ansøgning om økonomisk støtte til afholdes af event i Dragør Bio. Ansøgt beløb: 3.800 kr. 

https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/15e9f56b05731c32?projector=1 

Godkendt 

Beslutning: 

Lia Sofia skriver til de andre små kommuneforeninger, at der er mulighed for at søge midler i 
aktivitetspuljer op til kommunalvalget. 

 

8. Økonomi - overdragelse til Mette  

Til information: 

Mette havde møde med Palle og Julie mandag den 25. september omhandlende overtagelse af 

kasser rollen. 

 

9. Møde med Regionsrådskandidaterne 

Til information: 

Der er ved at blive aftalt møde med regionsrådskandidaterne, som måske bliver den 24. oktober. 

 

10. Nyt fra Politisk Forum 

Intet nyt 

 

11. Evalueringsrådet 

Intet nyt 

 

12. Sundhedsgruppen 

Til information: 

Tove har været i kontakt med Martin Schepelern omhandlende møde med Mette om 

sundhedsgruppen.  

 

13. Aflysning af bestyrelsesmøde 

Beslutning: 

På grund af valget den 21. november aflyses bestyrelsesmødet. 

 

14. Valgfest den 21. november 

Beslutning: 

Udsættes til senere møde 

 

15. Forslag fra Katinka 

https://drive.google.com/open?id=1a05_OzBv0gRcmKvldMrXtQ0Egj5evw_AWmJT3O9kSAPafnX6YjihemRXOTcdLe8UMqJeWZwpVZEfGUo8
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B5hzrtQSB1xKYUFub0w3Vmc4dDg
https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/15e9f56b05731c32?projector=1
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Rykkes til næste bestyrelsesmøde 

 

 

 

Datoer for de næste 

møder 

Den 10. oktober kl. 17:00 - 19:00, Gennemsigtighed. 

Weekendtur 7.-8. oktober 

Den 24. oktober kl. 17:00 - 19:00, Gennemsigtighed.  

Den 7. november kl. 17:00 - 19:00, Gennemsigtighed.  

Den 5. december kl. 17:00 - 19:00, Gennemsigtighed.  

Den 19. december kl. 17:00 - 19:00, Gennemsigtighed. 

Den 2. januar kl. 17:00 - 19:00, Gennemsigtighed. 

Den 16. januar kl. 17:00 - 19:00, Gennemsigtighed. 

Den 30. januar kl. 17:00 - 19:00, Gennemsigtighed. 

 

 


