
 

 

 
 

Storkreds København 
 

Referat 

 

Dag og tid Den 3. januar kl. 17:00 

Sted Gennemsigtighed, Åbenrå 33, 1124 København K 

Fra bestyrelsen deltog Tove, Julie, Stine, Palle, Jens og Kim 

Andre deltagende Lia Sofia hele mødet og Maiken Meedom punkt 2 fra kl. 17:15 til kl. 

17:43 

Referent Lia Sofia 

 

Dagsorden 1.         Check-ind 

 

2. Status på Åbenrå 

Mål: Drøftelse af LS-omrokering og status på nylig naboklage. Mai-

ken Medom deltager under dette punkt.  

 

3. Kort status på budgetmøde for kommuneforeningerne og sta-

tus på storkredsøkonomien 

Mål: Status på planlægning samt aftalt next step post-møde ift. kom-

munikation til storkredsens medlemmer. 

 

4. Kort RV17 status af Palle og next step drøftelse 

Mål: Enighed om hvordan vi bedst hjælper sundhedsudvalget med at 

arrangere sundhedsforumsmødet den 21.januar. og sikrer at vi flugter 

med den nationale proces. 

 

5. Status på Kandidatudvalgsarbejdet 

Mål: Status på kandidatproces på tværs af regionen og next steps. 

 

6. Status på Politisk Forum 

Mål: Status på den den igangværende visionshøring på Dialog på 

https://dialog.alternativet.dk/t/et-sammenhaengende-danmark/4183  

 

 

7. Fælles forberedelse af mødet den 7. januar med HB og de øv-

rige tillidsvalgte.  

Mål: Drøftelse af en evt. fælles indstilling til HB samt en gennem-

gang af den tilsendte dagsorden. 

 

 Kort Pause  -  

 

8. FT-kandidatmøde den 23.januar 

Mål: Kort drøftelse af indhold, hvem gør hvad forud for mødet, og 

hvem der leder mødet. 

 

 

9. Drejebog fra vores MFere (se bilag) 

Mål: Drøftelse af hvordan vi bedst spiller ind i drejebogen for den 

Grønne Gang og vice versa + aftale om next step og ansvar. 

 

 

10. Behandling af ansøgninger fra bevægelsen 

Mål: svar til ansøger. 

http://link.alternativet.dk/wf/click?upn=xRI5bbTbRgkQfOI1yVvSJXuHKrzalCJ4uBlyky371qnLUQB1hvobGs-2FHBzkL0UOPiKI5vxiWeQm-2BJLJlzQZjPI7kJuzoA9-2BCkxzkF7mpvG8-3D_BAS1z5dc7nTjogoieTqJW1aGvPBlHK7UgvddPosM0dxDJ9wnL-2FZnY2rsqBU00aWf8IlpJO9-2BST1hC-2B1PCBUX-2B0MWAjEhPUrvonOcRCcjoFRbAXqsf1ZTx9Ua3VLku2cCHCCI0BEqKz69cu8awH85gGb3oVjY1a-2ByxaLVSIaYVLoCbj8McJd5rIPKDZRriAvvF9VQ-2B9nvwRoPcUQLPBkcq7ahnAjabpWRqWYiHuXhOB-2BALmjOJTyOSx-2BZMB2lt-2BEBInWiCc0unV3lU0NWoqGm7p0AVTD1xsazn-2FAsA4xJhO1PloOns50MvEnJ-2BdkCDovVRhK0ROJAefH9ZAzlgQZZIp0NLdSju6XhOu8zfPuZ2n55-2B47e2EAmj9vlBojajSaD95l19cDXm1GUI9qFrPGjsIvVy70EoUrei80ErzLe8LCAAKtOwZwsWxlQ47jFFr2C


 

 

 

11. Overblik og uddeling af Kathrines opgaver 

Mål: Enighed om, hvad forpersonskabet varetager fremadrettet 

 

 

12. Kommende Storkredsarrangementer: Nytårskur 2017 og 8. 

marts 

Mål: Enighed om evt. understøttelse af kommunikation og PR og an-

svar. Tovholder(e) på 8.marts 

 

13. Valg af vores kandidat til Ombudsrådet 

Mål: Fastlægge tidspunkt for valgets afholdelse og dets prak-

tiske afvikling (analogt / digitalt 

eller en kombination) 

14. Evt.  

 

 

Punkt 2 Maiken fortæller om situationen i Åbenrå her iblandt naboklager. 

Fremover skal der være ro senest kl. 21:30 og fester skal minimum 

varsles fem dage i forvejen. 

Maiken arbejder på, at gøre rengøringssituationen bedre. Dette vil 

hun blandt andet gøre ved, at minde husets brugere om, at de skal 

rydde op efter sig selv. 

Maiken vil indkalde til et møde omhandlende rengøring og 

oprydning. 

Ydermere fortalte Maiken om ommøblering i Åbenrå; hyggeområde 

i kælderen, forskellige kontorområder rundt omkring i huset, bedre 

udnyttelse af alle rum m.m. 

Punkt 3 Alt er forberedt til i morgen, så mødet forløber som planlagt. 

Punkt 4 Palle fortæller kort om de møder, der har været med det midlertidige 

sundhedsudvalg. Tidligere har det være planlagt, at det endelige 

Sundhedsudvalg skulle nedsættes den 21. januar. Der er dog stadig 

mange løse ender, derfor vurderes det af Storkreds København, at det 

ikke er realistisk, at blive klar til den 21. januar. 

Storkreds København vil gerne stille Lia Sofia til rådighed i forbin-

delse med sundhedsudvalget. 

Punkt 5 Alle kandidater er blevet valgt, så på nuværende tidspunkt er der 

ikke nogle opgaver i denne forbindelse. 

Punkt 6 Jens fortæller om de sidste møder. 

Storkreds København vil sende en opfordring til storkredsens med-

lemmer om, at går ind og stemme på Visionssiden. Lia Sofia Sender 

dette ud inklusiv et link til siden. 

Punkt 7 Størstedelen af storkredsbestyrelsen regner med at deltage. 

Punkt 8 Tove og Katinka står for dette møde. 

Punkt 9 Udsat til næste bestyrelsesmøde. 

Punkt 10 Ansøgning på 1200 kr. til dekoration af lokalet udenfor køkkenet i 

Åbenrå er godkendt. 

Ansøgning fra Layla er sendt videre til Kommuneforening Kbh. 

Punkt 11 Udsat til næste bestyrelsesmøde. 

Punkt 12 Nytårskuren er delt via nyhedsbrev og Lia Sofia deler den snart via 

storkredsens facebooksiden. 

Punkt 13 Det åbne bestyrelsesmøde i dag, i forbindelse med valg af ombuds-

råd, er blevet udsat til den 17. januar kl. 17:15. 



 

Punkt 14 Ingenting til eventuelt. 

 

Dato for næste bestyrel-

sesmøder 

 

 

 

Derefter følgende datoer 

Næste bestyrelsesmøde bliver afholdt den 17. januar. Fra 17:15 til 

18:15 vil bestyrelsesmødet være åbent og vil foregår i Store Å. Fra 

18:15 til 19:15 vil bestyrelsesmødet være lukket og foregå i Gen-

nemsigtighed. 

 

Den 31. januar kl. 17:00 

Den 14. februar kl. 17:00 

Den 28. februar kl. 17:00 

Den 14. marts kl. 17:00 

Den 28. marts kl. 17:00 

 


