
Københavns Storkredsforening 
Bestyrelsesmøde 

 

 

Dato: 06-06-2017 kl. 17:00 - 20:00 
Sted: Gennemsigtighed 
Deltagere: 
Referent: 

Dorte, Jens, Julie, Palle og Tove - Leyla 
Lia Sofia 

Fraværende: Katinka – frem til 23/7 
Gæster: Poul kl. 17:00 - 18:00 (pkt 1) 

Trine kl. 17:14 - 18:00 (pkt 1) 
 

 

Formøde 
I fortsættelse af sidste bestyrelsesmøde 23/5 - punkt 7 - mødtes vi med 

repræsentanter fra tre af storkredsens fire kommuneforeninger. Invitationen var sendt 

til foreningernes for- og næstforpersoner. 

Fra Dragør deltog Jens Høvsgaard, der løftede dobbeltrollen som både forperson i 

Dragør og medlem af storkredsbestyrelsen. 

Fra København deltog forperson Trine Hertz. 

Fra Tårnby deltog forperson Poul Holmø Thomsen 

Frederiksberg havde ikke reageret på invitationen. 

Mødet tilvejebragte grundlaget for bestyrelsens efterfølgende drøftelse og beslutning. 

 

Beslutninger 
 

1. Beslutning om Facebooksidens fremtid 

Handling: 

Det skal besluttes, om Facebooksiden skal overdrages til Alternativet København - 

fortsat behandling fra 23/05 pkt. 7. 

 

Beslutning: 

Bestyrelsen havde en lang og meget intens debat som mundede ud i en konstatering 

af, at det ikke er muligt at opnå konsensus om en afgørelse. 

 

Alternativ Københavns ønske, som bestyrelsen behandlede allerede i februar, vakte 

dengang, og gør det fortsat, stærke følelser i bestyrelsen. 

 

Vi tillægger det helt afgørende betydning, at vi rummer hinanden i bestyrelsen og vi 

https://drive.google.com/file/d/1qAP-xfPpKwUclGd8Nq1-zN66xZ8c5PkfIl5VCcbOysxX1hTfstryCVSAoetrgJ6z6Z7Pt-0zaX21SI1r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qAP-xfPpKwUclGd8Nq1-zN66xZ8c5PkfIl5VCcbOysxX1hTfstryCVSAoetrgJ6z6Z7Pt-0zaX21SI1r/view?usp=sharing
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har grundlæggende en meget stor respekt for hinandens holdninger, herunder også 

retten til at stå fast. 

 

Vi har ladet os inspirere af folketingsgruppens eksperiment med direkte 

medlemsdemokrati, og har besluttet hurtigst muligt at spørge Storkredsens 

medlemmer.  

 

Folketingsgruppen bad om, og fik et medlemsmandat i spørgsmålet om afskaffelse af 

blasfemiparagraffen. Vi vil bede storkredsens medlemmer fortælle os om, vi skal 

overdrage storkredsens facebookside til Alternativet København.  

 

Afgørelsen træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer. 

 

Afstemningen opsættes og afvikles så hurtigt det er teknisk muligt. 

 

Mail fra Trine Hertz til Palle Skov 07/06 

“Vi har netop diskuteret Jeres beslutning i Københavns kommuneforenings bestyrelses 

KV17- team. 

Vi mener at beslutningen burde være en bestyrelses beslutning, og at der ikke er grund 

til at bebyrde alle Storkredsens medlemmer med et valg, derfor vælger vi at trække 

vores ansøgning om overdragelse af FB siden Alternativet storkreds København tilbage. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsens KV17 team” 

 

Ny beslutning 

Beslutningen om digitalt medlemsmandat annulleres.  

 

 

2. Politisk Forum 

a. Suppleant for Jens 

b. Planlægning af møde med Rolf inden årsmødet 

Handling: 

Ved Alternativets Landsmøde blev der vedtaget nogle vedtægtsændringer, som har 

konsekvenser for Storkredse. 

Beslutning: 

Vedtægtsændringerne skal nærlæses inden der træffes beslutninger, derfor udsættes 

dette punkt til næste bestyrelsesmøde. 

 

3. Årsmøde Tidsplan og sted 

Beslutning: 

Det undersøges om det kan blive i Christianshavns Beboerhus. Der arbejdes videre 

med planlægningen og forberedelsen. 

https://1drv.ms/w/s!ApSe7gQ7wZlfnSlXPILVM7dOr_vG
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4. Projekt Nyhedsbreve 

Beslutning: 

Der arbejdes videre på hvordan nyhedsbrevene skal udarbejdes fremadrettet. 

 

5. Projekt Frivillig - udsat fra sidste møde 

Handling: 

Storkreds Københavns mail modtager beskeder hver gang et medlem i Storkreds 

København markerer på AlleOs at medlemmet ønsker at lave frivilligt arbejde. 

Beslutning: 

Meddelelserne om frivillig interesse fra medlemmerne videresendes til medlemmernes 

lokalforeninger, så lokalforeningerne kan involvere dem lokalt. 

 

6. Årsregnskab 2016 - møde med revisor 12/6 

Orientering: 

Der er møde med revisoren på mandag. 

  

  

Datoer for næste 

bestyrelsesmøder 

Den 20. juni kl. 17:00 - 20:00 - Gennemsigtighed 

(Sommerferie) 

Den 15. august kl. 17:00 - 20:00 - Gennemsigtighed 

Den 29. august kl. 17:00 - 20:00 - Gennemsigtighed 

Den 12. september kl. 17:00 - 20:00 - Gennemsigtighed 

Den 26. september kl. 17:00 - 20:00 - Gennemsigtighed 

  

 


