
Referat  af  Alternativet  Københavns  storkreds  Årsmøde  2016  
  

Mødet  afholdt  på  Lynetten,  Kbh.  
D.  18/9  2016,  Kl.  10.00-17.00  
Referent:  Martin  Wehding  

Velkomst.   Godmorgen,  velkomst  og  dagens  program  v/  dagens  vært  og  bestyrelses  
medlem  Niko  Grünfeld.  Niko  byder  op  til  folkedans!  

Valg  af  dirigent   Trine  Hertz  indstillet  af  bestyrelsen.  

   Trine  Hertz  valgt  og  konstaterede  at  mødet  er  lovligt  indkaldt.  

Valg  af  referent   Martin  W  melder  sig  som  referent.    

   Valgt  

Valg  af  
stemmetællere  

Ulrik  (Stemmeansvarlig),  Ulla,  Stine,  Marianne  og  Martin  melder  sig.  
  

   Valgt  

Bestyrelsens  
beretning  

Om  bestyrelsens  start  
v/  Kathrine  Lauritzen  (forkvinde)  
Kort  introduktion  om  bestyrelsen  generelt.  Bestyrelsen  havde  en  hård  start  
med  at  definere  sig  selv  som  ny  bestyrelse.  Som  i  så  mange  steder  i  livet,  
handler  det  ofte  om  relationer  og  samarbejdsrum.  Bestyrelsen  medlemmer  
har  for  alvor  investeret  i  de  interne  relationer,  og  har  haft  held  med  at  få  
skabt  et  nyt  og  godt  samarbejdsrum  med  god  energi.  
  
Etablering  af  bydelsgrupper  i  København.  
v/  Niko  Grünfeld  
Status  er,  at  der  er  etableret  7  bydelsgrupper.  Fokus  på  bevægelsen  og  
aktivisme  blandt  græsrødderne.  Sidste,  og  8.  gruppe,  bliver  etableret  d.  27  
september,  i  Kbh.  S.  Vi  er  klar  til  de  kommende  valg!  
  
Etablering  af  kommuneforeninger.  
v/  Fabrizio  Macchi  D'Ottone  
Dragør,  Tårnby,  Frederiksberg  og  Københavns  kommune  er  stiftet  
  
Kommunikationsplatform.  
v/  Stine  Holmgaard  
Der  er  etableret  et  stærkt  nyhedsbrev  der  hedder  “Den  lille  skarpe”  
Der  er  etableret  FB  gruppe  “Alternativet  København”  
  
Økonomi.    
v/  Gitte  M.  Hansen  
Partistøtte  giver  40.000  kr.  pr.  storkreds.  
Medlemsindtægter.:  Det  er  blevet  besluttet  årsmødet  i  Odense  at  
storkredsene  får  30  %  af  medlems-indtægterne  i  en  kreds.  
Det  har  givet  københavns  storkreds  ca.  
1  kvt.  98.000  kr.  
2  kvt.  100.000  kr.  
  
Storkredsen  støtter  bla.  kommuneforeninger  med  et  stiftende  grundbeløb  på  



3000  kr  og  derefter  28  kr.  pr.  medlem.  pr.  kvartal.  
Lokalforeninger  støttes  med  1000  kr.  til  stiftelse  og  derefter  1000  kr  pr.  
kvartal.  
  
Forskellige  initiativer,  som  kredsen  har  støttet  økonomisk.  
v/  Helena  Udsen    
Bla.  Ungenetværket,  Å-workshop,  Sankt  Hans  i  Dragør  og  Copenhagen  
Pride.  
Der  er  stadig  penge  som  man  kan  søge  til  initiativer.    
Der  er  5  gode  grundprincipper  som  man  kan  læne  sig  op  af  hvis  man  vil  
søge  støtte.  Principperne  ligge  på  siden  “dialog”,  under  storkredsen.  
  
Koordination  
v/  Kim  Hjerrild  
Der  har  været  fokus  på  samarbejde  med  Hovedbestyrelsen,  samt  
kandidatudvalg  til  FV.    
DER  ER  MANGEL  PÅ  KVINDER.  Kvinder  opfordres  derfor  til  at  melde  sit  
kandidatur.  
Spørgsmål:  Er  fristen  ikke  overskredet?  
Svar.:  Jo.  Men  man  vil  gerne  sikre  en  mangfoldighed,  derfor  er  det  stadig  
muligt  at  melde  sig.  
Kommentar:  Er  det  kønsorganerne  der  bestemmer  mangfoldighed?  
Svar:  Det  er  en  vigtig  diskussion.  
Kommentar:  Er  det  så  kun  kvinder  der  kan  opstille  efter  fristen,  bør  mænd  
ikke  også  kunne?  
  
Afslutning    
v.  Kathrine  Lauritzen  (forkvinde)  
Svend  Mathiasen  har  valgt  at  træde  ud  af  Alternativet  i  Dragør.  Udtrædelsen  
er  løst  i  god  ro  og  orden  fra  alle  parter.  
I  resten  af  2016  0g  2017  har  vi  brug  for  meget  initiativ  i  organisationen,  
da  der  er  Kommunalvalg  på  vej!  

   Beretning  godkendt.  

Fremlæggelse  af  
regnskab  til  
godkendelse  

  
Kommentar:  De  150.000  kr.  der  blev  givet  af  privat  donor,  blev  specifikt  givet  
til  Kattesundet.  Det  er  nemmere  at  søge  penge  til  specifikke  projekter.  
  
Spørgsmål:  Arbejder  man  på  en  stordrift  rabat  i  forhold  til  gebyrer  i  
Merkurbank?  
Svar:  Ja,  der  er  dialog  med  banken  om  en  stordriftsaftale,  som  kan  komme  
storkredse  og  foreninger  til  gode.  
  
Kommentar:  Tak  til  bestyrelsen.  Der  bliver  udtrykt  anerkendelse  for  
bestyrelsens  ærlighed  og  åbenhed  i  forhold  til  beretningen  og  bestyrelsens  
startvanskeligheder.  
  
Kommentar:  Vi  skal  huske  er  vi  er  i  opbygning  og  vokser  stort.  Vi  skriver  
historie  og  skal  derfor  huske  at  række  ud  efter  hinanden  og  ikke  skubbe  
hinanden  væk.  
Spørgsmål:  Hvordan  forholder  man  sig  til  det  beløb  der  afskrives  pga.  
manglende  bilag?  Er  der  beløbsgrænse  for  en  sådan  afskrivning  kan  lade  sig  



gøre?  
Svar:  Det  handler  ikke  om  vedtægter,  men  regnskabspraksis.  Det  er  ikke  
ulovligt,  men  handler  om  hvorvidt  årsmøde  deltagere  har  tillid  til  kasserer  og  
bestyrelse.  Kasserer  forsikrer  at  der  arbejdes  intest  på  at  det  ikke  sker  igen.  
(Bilag  forsvandt  under  en  hektisk  folketingsvalgkamp).  Bestyrelsen  HAR  
dobbelt  tjekket  at  der  ikke  er  tale  om  svind.  

   Regnskab  godkendt.  

Valg  af  revisor.   Bestyrelsen  indstiller  ACTIS  revisorer.  

   Valgt  

Behandling  og  
vedtagelse  af  nye  
vedtægter  for  
Storkredsen  jf.  
nye  
landsvedtægter  
samt  indkomne  
ændringsforslag  
fra  medlemmerne  

Der  er  ikke  modtaget  vedtægtsændringer.  Derfor  er  der  kun  
vedtægtsændringer  fra  bestyrelsen  (Bilag  1).  Der  stemmes  om  bestyrelsens  
samlede  vedtægtsændringer.  
  
Kommentar:  Kønskvotering.  Kønskvotering  med  min.  3  mænd  og  3  kvinder  
er  en  forlængelse  af  den  traditionelle  måde  at  tænke  ligestilling  på.  Vi  bør  
bruge  næste  år  på  at  gentænke  mangfoldighed  på.  
  
Kommentar:  I  vores  samfund  er  det  i  realiteten  muligt,  at  skifte  køn  i  morgen,  
derfor  giver  kønskvoteringen  ikke  100%  mening.  
  
Ændringsforslag  til  ændringsforslag  (ændringer  under/overstreget):    
“§5:  Storkredsforeningens  Formål.  
Ændring,  stk  1.  Storkredsforeningens  formål  er  at  engagere  og  understøtte  
de  medlemmerne,  som  arbejder  for  Alternativets  formål.”  
  
Ændringsforslag  vedtaget  
  
Afstemning  af  samlede  vedtægtsændringer:  
2  blanke.  
0  imod  

   Vedtægtsændringer  vedtaget  

Rapportering  fra  
repræsentant  i  
Politisk  Forum    
  

v/  Rolf  Bjerre  og  Niko  Grünfeld  
  
Kommentar  fra  Carolina:  Der  et  potentielt  svag  punkt  i  forhold  til  de  nye  
processer:  Et  forslag  til  ny  politik  skal  ligge  på  “Dialog”  i  14  dage  og  opnå  50  
anbefalinger.  Derfor  er  det  nødvendigt  at  folk  begynder  at  benytte  dialog  
meget  mere,  for  at  hjælpe  forslag  på  vej.  
Svar:  Ja,  derfor  skal  vi  være  opmærksomme  på  de  proces-  og  
strukturandringer  vi  sætter  i  gang.  Det  er  noget  der  bekymrer  Rolf.  
  
Spørgsmål:  Er  Rolf  bekymret  for  helheden  eller  det  tekniske  aspekt?  
Svar:  Det  er  helheden.  
  
Spørgsmål:  Hvordan  fungerer  Politisk  forum?  
Svar:  Der  kommer  en  session  senere  på  dagen  vedr.  Politisk  forum,  der  kan  
spørgsmålet  besvares.  Dog  nævnes  Idekataloget  i  Politisk  forum:  Ingen  kan  
afvise  et  forslag,  fordi  et  forslag  altid  vil  komme  i  idékataloget,  selvom  det  
ikke  vedtages  som  officiel  politik.  



  
Spørgsmål:  Polaer,  hvor  finder  man  dem?  
Svar:  De  skal  slås  op  i  kalenderen  og  inputtet  lægges  op  på  “Dialog”.  
  
Kommentar:  Der  opfordres  til  at  bestyrelsen  skubber  brugen  af  “Dialog”  i  
gang.  
  
Spørgsmål:  Er  der  et  sted  hvor  man  kan  læse  om  strukturen  og  processerne  
i  Politisk  Forum?  
Svar:  Der  er  der  tvivl  om.  Men  der  bør  klart  være  muligt  at  søge  indsigt.  Det  
arbejdes  der  på.  
  
Afstemning  om  godkendelse:  
Blankt:  1  
Imod:  0  

   Afrapportering  godkendt  

Dialog  med  MF  
Uffe  Elbæk  og  MF  
Carolina  M.  Maier  

Hele  dialog-seancen  kan  høres  her:  Dialog  med  MF  Uffe  Elbæk  og  MF  
Carolina  M.  Maier  

     

Præsentationsrun
de  af  kandidater  til  
bestyrelsen  

3  kandidater  genopstiller.  Der  er  4  nye  kandidater  (Bilag  2)  
Kandidaterne  er:  
Stine  Holmgaard  (genopstiller)  
Kathrine  Lauritzen  (genopstiller)  
Kim  Hjerrild  (genopstiller)  
Palle  Skov  (ny  kandidat)  
Jens  Høvsgaard  (ny  kandidat)  
Julie  Toft  Hansen  (ny  kandidat)  
Katinka  Haxthausen  (ny  kandidat)  
  
De  7  kandidater  får  hver  1  min.  til  at  præsentere  sig  selv.  
Herefter  er  der  7  workshops,  hvor  kandidaterne  er  facilitatorer.  Der  skal  tales  
om:  Hvad  kan  og  hvad  vil  vi  skabe  sammen?  

     

Valg  til  
bestyrelsen  i  
Storkreds  
København  

Alle  7  kandidaterne  stilles  op  som  en  samlet  gruppe.    
  

   Valgt    

Valg  af  
suppleanter  

Tove  Auda,  København  Nordvest  og  Poul  Thomsen,  Taarnby  stiller  op  som  
suppleanter  på  selve  dagen  og  bliver  valgt.  

   Valgt    

Præsentation  af  
kandidater  til  

Kandidater  (bilag  3)  :  
Rolf  Bjerre  (genopstiller)  



Politisk  Forum   Gitte  Menaka  Hansen  (ny  kandidat)  

     

Valg  til  Politisk  
Forum  
  

Metodik:  Afstemning  og  stemmeoptælling  
  
Meningen  med  dette  korte  skriv  er  at  skabe  gennemsigtighed  omkring  
hvilken  metode,  der  blev  anvendt  til  stemmeoptællingen.  
  
Ved  afstemning  afgav  hver  stemmeberettigede  én  stemme.  
  
Stemmesedlerne  blev  afleveret  i  to  skåle.  Det  gjorde  vi  for  at  lette  
stemmeoptælling.  Ved  stemmeoptælling  var  fire  personer  tilstede.  Et  
medlem  var  ved  årsmødet  indledningsvist  valgt  som  stemmeansvarlig  (Ulrik  
André    Bøgelund).  I  hold  af  to  talte  hvert  par  stemmerne  i  en  af  kasserne.  
Efterfølgende  byttede  parrene  kasser  og  talte  den  kasse,  som  det  modsatte  
par  allerede  havde  talt  op.  Det  gjorde  vi  for  at  sikre,  at  begge  par  kom  frem  til  
samme  resultat  under  stemmeoptællingen.    
  
  
Stemmer:  
Afgivne  stemmer  i  alt  56:  
  
27  stemmer  til  Rolf  Bjerre    
28  stemmer  til  Gitte  Menaka  Hansen  
1  blank.  
  
  
  
  

   Gitte  Menaka  Hansen  er  valgt  som  storkredsens  repræsentant  i  Politisk  
forum.  Rolf  Bjerre  er  valgt  som  storkredsens  suppleant  i  Politisk  Forum  

Eventuelt     Det  fortælles  at  Finn  Larsen  opstiller  til  ældrerådet  i  København.  Det  sker  
ikke  i  Alternativet  regi,  men  der  opfordres  alligevel  til  at  støtte  hans  
kandidatur.  
  
Der  er  opstillingsmøde  til  næste  Folketingsvalg  d.  9  oktober  på  Lynetten.  Alle  
opfordres  til  at  deltage,  samt  give  en  hånd  med  til  arrangere.      
  
Der  er  en  gruppe  der  afholder  Kulturnat  i  Aabenraa.  Hvis  man  vil  hjælpe  til,  
kan  man  kontakte  Stine  Holmgaard.  
  
Ligestilling  og  mangfoldighed  efterlyser  flere  deltagere,  de  holder  møde  d.  13  
oktober  kl  17-19.00.  Tag  en  gerne  en  person  med  -  og  gerne  en  som  ikke  
ligner  dig  selv  :-)  
  
Lokalforening  København  opfordrer  folk  med  en  kandidat  i  maven,  til  at  
melde  sig  som  kandidat.  Der  er  opstillingsfrist  d.  25  september  2016.  
  
Lokalforening  København  har  brug  for  flere  personer,  til  at  hjælpe  med  
opstillingsmøde  d.  26  oktober.  Kontakt  Josefine  i  KV17  styregruppen.  



  
Hvis  der  er  folk  der  kender  en  potentiel  folketingskandidat,  så  prik  dem  på  
skulderen.  Vi  har  altid  brug  for  dygtige  folk.  
  
Der  opfordres  også  til  at  folk  begynder  at  tænke  på  kandidater  til  
regionsrådsvalget.  

   Tak  for  i  dag!  
  
  
  
  
  
  
  

Bilag  1  
  



  
  
  
  



Bilag  2













  
  
  
  



Bilag  3



  
  
  
  


