
Københavns Storkredsforening 
Bestyrelsesmøde 

 

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

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

Fraværende: Katinka og Palle 
  
 

Referat fra bestyrelsesmøde 
 

1. Årsmøde d. 17/9. (Dorte og Tove) Hvilke ting er faldet på plads siden sidst? 

Beslutning: 

Der arbejdes videre på at finde et sted hvor årsmødet kan afholdes og Årsmødet bliver 

afholdt kl. 10:00-16:00 

Roger Buch inviteres til at holde oplæg om et kommunalt Danmark med Alternativet i 

borgerrepræsentationen i København og kommunalbestyrelserne på Frederiksberg og i 

Tårnby og Dragør. 

Nilas inviteres til at spille til årsmødet. 

Som stemmetællere inviteres Poul Holmø Thomsen, Martin Boserup og Ulla Manel 

Berghagen. 

Indgang er gratis men mad skal købes på forhånd. 

Inden for kort tid sendes en invitation ud med information om det, som allerede er på plads 

så medlemmerne kan sætte kryds i kalenderen.  

Indkaldelse skal senest sendes den 6. august. 

     

2. Årsregnskab/ møde med revisor (Julie) Hvad snakkede vi om og hvad blev besluttet. 

Orientering: 

Der har været afholdt møde med revisorerne.  

Der er planlagt et møde med Birte Rabjerg om regnskabet. 

Det vurderes at der på nuværende grundlag fortsættes med en ekstern revisor. 

  

3. Kommunikation - facebookside og nyhedsbrev 

Handling: 

Der har tidligere været diskussion om facebooksiden skulle overdrages til Kbh eller om 

storkredsen skulle beholde den. Efter sidste bestyrelsesmøde besluttede Kbh at trække 

deres ansøgning tilbage og facebooksiden bliver ved storkredsen. 

Beslutning: 

Det besluttes at bestyrelsen fortsætter med at styre facebooksiden  

Denne facebookside skal kunne rumme hele Storkreds København, så der udsendes 

information om lokalforeningerne. 

Der skal være kontinuerlig aktivitet på siden. 
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Det besluttes at der i bunden af nyhedsbrevet Den lille Skarpe fast står kontaktoplysninger 

på bestyrelsen, hvis nogle medlemmer ønsker at have nogle nyheder med på enten 

facebooksiden og/eller nyhedsbrevet. 

Den lille Skarpe fortsætter som tidligere. 

  

4. Forespørgsel fra LS om støtte til S-togs annoncering op til Kommunalvalget. 

Handling: 

Der har været en forespørgsel om Storkreds København vil være med til at financiere en 

annonce i S-togene. 

Beslutning: 

Det ønskes ikke at deltage i s-togsannonceringen. 

 

5. RV 17 

Orientering: 

Der har været afholdt et møde med RV17 kandidaterne. 

Kandidatudvalget holder møde den 5. juli om situationen. 

  

6. Politisk Forum 

Dette punkt udgår da der snart er årsmøde og der her vil blive valgt repræsentant til Politisk 

Forum. 

Der afholdes møde med Rolf inden årsmødet om hans kandidatur. 

  

7. Hvad skal der ske efter ferien? 

Det første bestyrelsesmøde efter sommerferien er den 1. august og her skal det sidste være 

på plads om årsmødet og herefter sendes den sidste information ud til medlemmerne. 

  

8. Kandidatudvalget og møde med FT’erne? 

FT-kandidaterne indkaldes til et møde i august.  

  

9. Alternativets Sankthansfest i Kongelunden 

Orientering: 

Sankthansfesten er planlagt. 

 

10. Mail om oprydning efter sidste bestyrelsesmøde 

Orientering: 

Landssekretariatet har sendt en mail om manglende oprydning efter sidste 

bestyrelsesmøde. På baggrund af denne mail vil Landssekretariatet gerne have et møde om 

Åbenrå 33 efter sommerferien. 

 



Københavns Storkredsforening 
Bestyrelsesmøde 

Datoer for næste 

bestyrelsesmøder 

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

(Sommerferie) 

Den 1. august kl. 17:00 - 20:00 - Gennemsigtighed 

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 

 


