
   

 

Referat 
Storkreds København bestyrelsesmøde – den 5. september 2016 

 

Til stede: 
Kim Hjerrild 
Helena Udsen 
Kathrine Lauritzen 

Vi diskuterede og besluttede følgende 
Årsmøde 

- Bestyrelsens beretning 
o Bestyrelses start & samarbejde (Kathrine) 
o Budget & økonomi (Gitte) 
o Kommunikation (Stine) 
o Dannelse af bydelsforeninger og kommuneforeninger (Niko & Fabrizio) 
o Projekter & events vi har støttet (Helena) 
o Koordination mellem 

kommuneforeninger/kandidatudvalg/KV17/Flytning/Storkredsforpersonsmød
er (Kim) 

o Dragør sagen (Kathrine) 
o Læring, måske en opsang, hvor er vi nu og hvad skal vi? (Kathrine) 

- Valg til bestyrelsen  
o Helene tager fat i Niko ift. at bruge de to ”ekstra” timer vi ikke længere skal 

bruge på valg til noget andet. Målet kunne være at få den nye bestyrelse i spil på 
en fed måde (f.eks. ved at de allerede skal samarbejde og vise resultatet), få 
input fra medlemmer, eller endnu bedre at medlemmer finder ud af, hvordan de 
vil spille bestyrelsen go’.  

- Budget: 
o Kathrine indkalder kommunerepræsentanter til åbne budgetlægningsmøder i 

oktober 
 Proces fra sidst genbruges 

o Kim efterspørger budgetramme fra HB 
- Regnskab 

o Vi afventer Revisor godkendelse 
o Gitte sørger for at regnskabet kommer på Dialog senest en uge inden årsmødet 
o Gitte forbereder og fremlægger regnskabet på mødet (Kim & Kathrine vil gerne 

sparre ift. fremlæggelse og budskaber, som f.eks. uformel fremlæggelse af 
regnskab for det første halvår) 

- Vedtægter 
o Ingen af de tilstedeværende kendte seneste status, men var enige om, at 

punktet er meget vigtigt. Vi vender i FB bestyrelsesgruppen 
- Forslag fra medlemmer 

o Ingen indkomne forslag 
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