
Alternativet København 
 
Referat fra fællesmøde med bydelsforeningernes bestyrelser d. 4. April 
2018 kl. 17.30-19.30. 
Oehlenschlægergade skole, Oehlenschlægergade 57, 1663 København V. 
 
Mødet havde til formål at præsentere bydelenes bestyrelser for hinanden, BR, Storkredsen og 
Kommuneforeningen, at introducere bydelenes bestyrelser for det, af Kommuneforeningen, 
vedtagede budget anno 2018, samt at informere og diskutere Kommuneforeningens visioner for 
kommunikationen internt i foreningen, herunder ideen bag ’Medlemsrejsen’. 
 
Tilstedeværende 
Bestyrelsen på Nørrebro: Rasmus Bahnsen og Kenneth (efternavn ikke oplyst) 
Bestyrelsen på Vesterbro/Sydhavnen: Birgitte Kehler Holst, Asbjørn Amnitsbøll, Nina Svane 
Mikkelsen 
Bestyrelsen på Amager: Mette Rud 
Bestyrelsen i Indre By: Lise Smørum 
Bestyrelsen i Vanløse/Brønshøj/Husum/Tingbjerg: Finn Matthiesen 
Bestyrelsen i Valby: Lasse (efternavn ikke oplyst) og Tim Feveile 
Bestyrelsen på Østerbro: Ingen 
Bestyrelsen i København NV: Ingen 
Fra Borger Repræsentationen(BR): Franciska Rosenkilde og Badar Shah 
Folketingskandidater: Alle undtagen Uffe Elbæk, Carolina Maier, Henrik Marstal 
Fra Storkredsen: Vilhelm Nordahl 
Fra Kommuneforeningen: Matthew Daniali, Oliver Wulff Jørgensen, Lisbeth Jarlov, Martin 
Wehding, Karl-Emil Matthiassen, Tara Benedicte Saecker og Cecilie Jensen Traulsen 
 
 
 
Præsentation af hvordan det står til i bydelenes bestyrelser. 

Nørrebro Da der endnu ikke er blevet valgt en ny 
bestyrelse på Nørrebro har de ikke kunne 
konstituere sig. 
 
Bydelen er stadig ved at sunde sig oven på et 
hårdt KV17. 
 

Vesterbro/Sydhavnen Har netop afholdt et 1. Marts arrangement, 
som gik rigtig godt. 
 
Bydelen har valgt kun at holde 1 
bestyrelsesmøde pr. år, og i stedet 
koncentrere deres energi omkring den 
aktivistiske del af det politiske arbejde. 
 



Amager Har afholdt spiseaftner og støttet op omkring 
Europaparlaments-valget, men ønsker at der 
skal ske mere i bydelen. 
 
De har en aftale med folketingskandidat Kåre 
Traberg Smidt om et fremtidigt samarbejde 
mhp. afholdelse af arrangementer. 
 
Har netop fået 4 nye medlemmer ind i 
bestyrelsen. 
 

Indre by Består af en hård kerne på 3 
bestyrelsesmedlemmer, men holder fortsat 
gejsten oppe. 
 
Ønsker at få flere aktive medlemmer i 
bydelen, da de oplever at have mistet 
medlemmer. 
 

Valby Oplever at de har en velfungerende 
bestyrelse med 2 suppleanter. 
 
Holder møde en gang om måneden. 
 
Har været aktive under KV17. 
 
Ønsker at være mere politiske i deres arbejde, 
da de indtil nu primært har hægtet sig på 
allerede eksisterende arrangementer. De 
ønsker fremadrettet også at lave deres egne 
arrangementer. 
 
Valby ønsker at begynde at ringe ud til deres 
medlemmer for at prøve at tiltrække flere 
frivillige kræfter til foreningen. 
 

Vanløse/Brønshøj/Husum/Tingbjerg 3 personer i bestyrelsen. 
 
Kører et ”groupie-koncept” hvor dem der har 
lyst til at støtte op om bydelsforeningen 
deltager når de kan. 
Foreningen oplever ikke at have en fast kerne 
af aktivt frivillige. 
 
Har overvejet et samarbejde med andre 
bydele. 
 
Holder det til et minimum hvad de engagerer 
sig i. De tager det ad hoc. 



 
Har problemer med kommunikationen til 
medlemmer, hvilket var et stort problem i 
forhold til KV17, og har pt. Ikke kunne bruge 
deres bestyrelsesmail, da de ikke har kunnet 
få fat i passwordet. 
 
 

 
  
Borger Repræsentationen ønsker et tæt samarbejde med bydelene. 
Franciska præsentererede sig selv som kontaktperson mellem bydelene og BR og forklarede at BR  
gerne ”lege med og være tilgængelige”. Badar tilføjede at BR har brug for lokalafdelingerne til  
at hjælpe med medlemsinddragelsen.  
Franciska forklarede ydereligere at der er snak om at lokaludvalgene vil blive ændret eller  
afskaffet, men med det fokus at der skal mere magt og demokrati ud i lokalområderne.  
Hvordan dette skal ske blev ikke uddybet.  
  
Birgitte understregede at det er vigtigt at BR spørger dem der sidder lokalt om de sager der  
stemmes om. Hun henviste til at der pga. manglende kommunikation er blevet truffet nogle valg  
uden at de lokale, der sidder med særlig viden om de konkrete cases, har haft mulighed for at give  
deres besyv med. Birgitte fremhævede eksemplet med Skolen i Sydhavnen.  
Badar kommenterede at han var meget enig med Birgitte og at det er vigtigt at der kommer klare 
kommunikationsveje, således at der ikke sker flere smuttere.  
 
 
Bydelenes økonomi 2018 
Lisbeth præsenterede de forsamlede for det budget Kommuneforeningen har lagt for 2018.  
Herunder blev det forklaret at der er blevet prioriteret et samlet grundtilskud på 36.000kr til  
bydelene, der vil blive fordelt ud fra bydelenes medlemstal:  
 

Bydel medlemstal andel af Kbh tilskud kr 

Nørrebro 531 0,193 6961 

Østerbro 393 0,143 5152 

Valby 157 0,057 2058 

Indre By 331 0,121 4339 

Vanløse/Brønshøj 227 0,083 2976 

Sydhavn/Vesterbro 368 0,134 4824 

Bispebjerg/NV 229 0,083 3002 

Amager 510 0,186 6686 

Total 2746 1,000 36000 

     
 
    



 
Tilskuddet vil blive udbetalt samlet til en af bydelenes bestyrelsesmedlemmers konto, da det ifølge 
Lisbeth ville koste de enkelte bydele 1000kr pr. år bare at have en konto. 
For at få udbetalt pengene blev bydelene bedt om  at udfylde nedenstående skema.:  
 
 

BYDELSFORENING: 
BYDELSBESTYRELSEN 2018-19 
Informationer sendes til kbh@alternativet.dk, att Team AKA 
 
Navn………………………………
……… 

Telefon………
…. 

Mail   
………………………………………………………………………
……………                                         

1.Forperson 
 
 

                                                                              

2. Næstforperson 
 
 

  

3. Kasserer 
 
 

  

4. Medlem 
 
 

  

5. Medlem 
 
 

  

6. Medlem/ suppleant 
 
 

  

Kontonummer  
(til grundtilskud) 
 
 

Reg. nummer Kontonummer 

 
 
Lisbeth forklarede videre at Storkredsen har bevilliget en pulje på ydereligere 36.000kr. Midler fra 
puljen kan søges af bydelene igennem Kommuneforeningen. Puljen figurerer således på 
Storkredsens budget, men det er Kommuneforeningen der behandler bydelenes ansøgninger.  
 
 
Kommunikation 
Lisbeth introducerede kommunikationsteamet hvorefter kommunikationsteamet fremlagde deres 
præsentation af blandt andet  kommunikationsstrategien ’Medlemsrejsen’. 
  

mailto:kbh@alternativet.dk


Det første input der kom fra salen var ros til kommunikationsstrategien. Videre blev 
kommunikationsteamets idé om at bydelene skulle begynde til at ringe til deres medlemmer, som 
en ekstra service og et ønske om større medlemsinddragelse, diskuteret. 
  
Det blev nævnt at bydelsforeningen Østerbro har erfaring med at ringe til medlemmer, og at det 
kan det være en idé at tage fat i dem. Derefter kom der en drøftelse om at medlemmerne kan 
finde det grænseoverskridende at blive ringet op. Om ideen bør realiseres blev ikke besluttet på 
dette møde.  
 
Valby bydelsforening har planer om at ringe til deres medlemmer, og har i den forbindelse 
udformet en enkel spørgeramme til opkaldende, der med fordel kan inspirere såvel 
kommuneforeningen som de andre bydele. 
  
Kåre (FT kandidat) fortalte at han havde erfaringer fra Venstre og Red Barnet – hans erfaring var at 
man altid skal ringe om noget sjovt – Hav en fest! Grænseoverskridende i 8 ud af 10 tilfælde. 
  
Input fra Charlotte (FT kandidat): Spørg kun om det medlemmerne gerne vil. Noget der et nemt at 
sige ja til. På den måde styrker vi langsomt relationen, når vi har mange kontaktpunkter. 
  
Rasmus fra Nørrebro bydelsforening: De har prøvet at ringe. Det er rigtig hårdt og kun 1 ud af 50 
siger ja til at hjælpe. Men det er det værd. Under KV17 var det de få der sagde ja til at hjælpe, der 
virkelig løftede opgaven med for eksempel at hænge plakater op. Å-medlemmer er generelt søde, 
men vi mangler den underliggende struktur til at kategorisere de frivillige. 
  
Rolf forklarede at der ikke er budget til udviklingen af platformen i forhold til søgefunktionen. 
Derfor skal vi ikke lægge os fast på løsninger der kræver videreudvikling af AlleOs. 
  
Input fra Rolf (FT kandidat): Hvordan spiller vi bedst muligt FT-kandidaterne ind i de opgaver fra 
kommunikation? FT kandidater kan for eksempel facilitere ”Mød Alternativet”-møder. 
Dette input var der opbakning fra flere af de andre kandidater, da det er god mulighed for 
eksponering. 
  
Input fra Charlotte (FT kandidat): Vi skal rydde op i vores sprog. Og det er ok bare at informere 
folk/medlemmer om noget. Vi behøver ikke altid at overformidle. 
  
Mød din folketingskandidat 
De fremmødte folketingskandidater havde mulighed for at præsentere sig selv og deres 
fokusområder. Gennemgående galt det for alle kandidater at de får brug for et tæt samarbejde 
med de enkelte bydele før og under deres valgkamp.  
 
Mødeleder:  Lisbeth Jarlov 
 
Dagsorden: Lisbeth Jarlov 
 
Referat: Tara Benedicte Saecker  og Cecilie Jensen Traulsen  


