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Alternativet København 

 

Referat fra bestyrelsens 10. møde den 21. august 2018 kl. 18-20.30 

 

Så er vi startet igen efter sommerferien. Nye events efter Copenhagen Pride, kampen mod byggeri på 

Amager Fælled, budgetforhandlinger på Rådhuset, folketingsvalg 2019, lokaludvalgenes fremtidige 

opgaver, ”Mød Alternativet” for nye medlemmer, evaluering af KV 17, visioner for Alternativet 

København fremover….. Der er nok at tage fat på. 

Vi minder endnu en gang om, at den første halve time af vores møder er åbne, og alle medlemmer er 

velkomne. Til sidst i referatet kan du se mødeplanen for resten af året. 

 

Til stede 

Karl- Emil Mathiassen (til kl. 18.45), Tara Saecker, Cecilie Traulsen, Martin Wehding, Oliver Jørgensen og 

Mathew Daniali (fra kl. 19) 

************** 

Events 

Copenhagen Pride Parade 

Kommuneforeningen stod for Alternativets del af Copenhagen Pride Parade, og det har trukket tænder ud. 

Forberedelsen fandt sted, mens de fleste var på ferie, og derfor kom den til at hvile på team event med 

hjælp fra nogle få frivillige, heldigvis med stor hjælp fra Maiken Meedom fra LS. Vi var enige om, at Priden 

var en stor succes og at Alternativet var meget synligt. Men det ville være godt med flere hænder næste 

gang og en længere planlægningshorisont. 

Følgende events er i støbeskeen: 

• Kulturnat 

• Årsafslutning 

Samarbejde med BR 

Amager Fælled 

Kampen mod bebyggelse på Amager Fælled har høj prioritet i vores BR gruppe. Den kamp bakker vi i 

bestyrelsen op, og vi skal tale med BR gruppen om, hvordan vi organisatorisk kan gøre det bedst. Vi har 

allerede annonceret den fælles march fra Amager til Rådhuset den 23.8. på de sociale medier, og vi 

arrangerer en fælles tilslutning til marchen med det store Å. Derudover kobles vores 

kommunikationsmedarbejder Kevin på. 

Lokaludvalgene 
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BR gruppen vil i efteråret sætte fut i diskussionen om lokaludvalgenes fremtid. Derfor har vi indkaldt til et 

fællesmøde for lokaludvalgsmedlemmer, hvor Franciska Rosenkilde vil fortælle om BR gruppens visioner for 

at få styrket det lokale arbejde og drøfte dem med medlemmerne. Vi har inviteret bydelsbestyrelserne til 

også at være med, da vi finder det helt naturligt, at der er et tæt samarbejde mellem vores 

bydelsbestyrelser og lokaludvalgsmedlemmer. Kommuneforeningen servicerer mødet og afrapporterer 

inputtene til BR gruppen. 

Mødet er indkaldt til den 29. august kl. 17-19.30 i Åbenrå 

Månedlige medlemsmøder med BR gruppen 

Team BR står for indkaldelsen af et månedligt tirsdagsmøde, hvor medlemmerne kan høre nyt fra Rådhuset 

og give input til arbejdet. 

Næste møde er 4. september. 

Budgetforhandlinger på Rådhuset 

Budgetforhandlingerne er i fuld gang. Bestyrelsen har sagt ja til at stille med 3 personer til en task force, 

som sammen med bl.a. Kim Hjerrild skal gennemgå resultaterne med henblik på, om de lever op til 

Alternativets værdier. 

Evaluering af kommunalvalg 2017 

Årsmødet i januar pålagde bestyrelsen at foretage en evaluering af KV 17. Da vi ikke har økonomi til en stor 

og dyr evaluering har vi ledt efter alternative muligheder. 

Den har vi nu fundet. Der vil i oktober blive gennemført 3 fokusgruppeinterviews med de 30 mest 

involverede personer i valgkampen og i forberedelsen. Det er kandidaterne, den tidligere bestyrelse samt 

en række øvrige af dem, som derudover var med fra starten. Interviewene bliver sen eftermiddag og vil 

vare 1 ½ til 2 timer. Interviewene skal handle om oplevelse af hele forløbet fra start til slut, hvad gik godt, 

hvad gik ikke så godt, og ikke mindst hvordan vi kan blive klogere til næste kommunalvalg. 

For tilrettelæggelse og gennemførelse af interviewene står konsulent Dorthe Knauer, som er uddannet 

erhvervspsykolog, mediator og konfliktmægler, og som i det daglige arbejder med borgerinddragelse. Vi har 

fået en absolut særpris for opgaven mod at Lisbeth påtager sig det administrative arbejde og afrapportering 

fra interviewene.  

Kommunikation 

Vi har arbejdet med at få gjort vores arbejde mere synligt, både ift medlemmer og den større offentlighed. 

Første skridt var ansættelsen af en studentermedhjælp Kevin Sigvartsen 12 timer om ugen, næste skridt 

anskaffelse af kommunikationsudstyr. Tredje del er at få defineret og prioriteret 

kommunikationsopgaverne, sådan at vi får mest muligt ud af ressourcerne. Det er et kontinuerligt arbejde, 

som vi fortsat skal forbedre. 

Bestyrelsens officielle facebookside Alternativet København kører nu godt, og vi har også fået lavet gode 

ting til Priden. Samarbejdet med BR gruppen om at få kommunikeret budskaber ud fra Rådhuset er i gang, 

bl.a. optages nu interviews med de enkelte BR medlemmer. 
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En af de ting, der mangler, er en mere effektiv kommunikation med nye medlemmer. Det vil vi nu sætte 

skub i ved at arrangere nogle ”Mød Alternativet” arrangementer i Åbenrå for specielt nye medlemmer. 

Team kommunikation vil arbejde videre med sagen og sætte datoer på samt komme med forslag til, 

hvordan vi modtager nye medlemmer bedre. 

 Visionsarbejde for fremtiden 

Det har været trægt at få gang i diskussionerne om Alternativet Københavns visioner, som skulle munde ud 

i forslag til nye vedtægter til årsmødet, jfr beslutning på Årsmødet. Derfor gribes opgaven nu an på en lidt 

anden måde. 

Der indbydes til to visionsaftener, som skal munde ud i nogle retningslinjer, som den nye bestyrelse skal 

arbejde videre med. Det er urealistisk at få udarbejdet konkrete vedtægtsforslag til årsmødet i januar, og 

der er enighed om, at arbejdet ikke skal forceres. 

Per Zimmermann har sagt ja til at gå ind i planlægningen sammen med bestyrelsens team vedtægt. 

Folketingsvalg 2019 

Vi har tidligere meldt ud, at vi ikke fandt det så smart at vi som kommuneforening engagerer os i enkelte 

kandidaters valgkamp, men at vi ville indhente en udtalelse fra HB. Vi mener fortsat, at bestyrelsens opgave 

er at være med til at sætte organisatoriske rammer op for den samlede valgkamp. 

Vi har dog accepteret, at to bestyrelsesmedlemmer, Matthew og Oliver, ved siden af deres 

bestyrelsesarbejde indgår i Uffe Elbæks kampagneteam. 

Det skyldes bl.a., at HB har skrevet til os, at det er OK, så længe der er åbenhed om det.  

Vi er åbne for tilkendegivelser fra kandidater og medlemmer om den beslutning. Mød evt op til den åbne 

del af vores næste bestyrelsesmøde. 

Administration og økonomi 

Kommuneforeningens vedtægter er blevet revideret med årsmødevedtagelser samt vedtagelser fra 

landsmødet i maj. Så snart vi har checket det grundigt, lægges det på Dialog. 

Cecilie og Lisbeth gennemgår alle mails med henblik på sletning af det, der ikke må opbevares i henhold til 

dataforordningsloven. 

Der er fortsat penge i kassen til efterårets aktiviteter. 

Følgende blev bevilget 

• 7000 kr til kommuneforeningens andel af Copenhagen Pride 2018 

• 1900 kr til højtaler til afspilning af musik til events 

• Afskedsgave til Maja Krog  

• Gave til Maiken Meedom LS som tak for hjælpen ved Pride 2018 

• Vi betaler morgenmad til de faste Brunch-arrangementer i Åbenrå  

Mødeplan 

Næste bestyrelsesmøder er fastsat til 
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• 13. september kl. 16.30-19.30 

• 2. oktober kl. 17-19 

• 25. oktober kl. 17-19 

• 20. november kl. 17-19 

• 4. december kl. 17-19 

 

Mødeleder Tara 

Dagsorden Matthew 

Referent Lisbeth 

 

 

 

 


