
Københavns Storkredsforening 
Bestyrelsesmøde 

 

Dato: 24. oktober 2017 kl 16:30-18:00 
Sted: Åbenrå 33, 1124 København K 
Deltagere: 
Afbud: 
Referent: 

Dorte, Tove, Mette, Hans Henrik, Jens, Leyla, Tobias og Lia Sofia 
Christian, Katinka og Jens (Palle telefonisk 17:58-18:05) 
Lia Sofia 
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 
1. Møde med RV17 kandidaterne i Region Hovedstaden 

Information: 

RV17 kandidaterne kommer kl. 19:00. Der skal planlægges og klargøres til dette. 

 

2. Møde med FT-kandidaterne i Region Hovedstaden 

Handling: 

FT-kandidaterne har givet udtryk for, at de gerne vil mødes med kandidatudvalget og det er ikke 

lykkedes endnu. Derfor vil bestyrelsen gerne invitere til et møde. 

Beslutning: 

Mødet med Folketingskandidaterne bliver den 12. december kl. 16:30-18:30. 

Endelig dagsorden til mødet laves på bestyrelsesmødet efter kommunalvalg og regionsrådsvalg den 

5. december. 

 

3. Åbent bestyrelsesmøde den 7 november.  

Handling: 

Der afholdes åbent bestyrelsesmøde den 7. november kl. 17:00-18:00. Her kan medlemmer og 

nysgerrige borgere deltage, stille spørgsmål og blive klogere på storkredsens arbejde. 

Beslutning: 

Programmet laves den 30. oktober.  

 

4. Økonomi  

Handling: 

Der har været mange økonomirelaterede opgaver i forbindelse med kassererposten. 

Beslutning: 

Den 30. oktober laves der et budget. 

 

5. RV17 

Handling: 

Strukturelt har der været en del udfordringer med RV17 samarbejdet særligt i forbindelse med 

økonomi. 

Beslutning: 

Der foreslås et møde med de fire storkredse i Region H, hvor der kan evalueres på processen i region 

Hovedstaden. kandidaterne kan ligeledes inviteres til dette møde. Disse overvejelser kan bruges i 
forbindelse med næste regionsrådsvalg.  

 

6. Midler 



Københavns Storkredsforening 
Bestyrelsesmøde 

Beslutning: 

Der skabes et overblik over fordelingen af midler. 

 

7. Ansøgning 

Handling: 

Bestyrelsen har modtaget en Ansøgning om midler til frøposer. 
Beslutning: 

Afslag 

 

8. Kandidatudvalget i Region H 

Handling: 

Fra de fire storkredse i Region Hovedstaden er der valgt nogle repræsentanter, som er en del af 

kandidatudvalget i Region Hovedstaden. 

Beslutning: 

Mette er blevet en del af kandidatudvalget i Region Hovedstaden, da hun allerede arbejder med den 

økonomiske del. 

 

9. Digital afstemning 

Handling: 

Digital afstemning ved valg i Storkreds København 

Beslutning: 

Udskudt 

 

10. Grøn Jul den 26. november evt. sammen med Emilies brunch 

Handling: 

Storkredsen afholder Grøn Jul den 26. november sammen med Emilies brunch. 

Beslutning: 

Bestyrelsen fortsætter planlægningen. 

 

11. Personklagesag 

Handling: 

Der er kommet en personklage. 

Beslutning: 

Klagen er blevet behandlet på mødet og det vurderes, at klagen ikke er berettiget. 

 
12. Punkter til kommende dagsordener 

Handling: 

Der kommer løbende ansøgninger, henvendelser og sager, som skal skrives på dagsorden. Det er 

vigtigt at bestyrelsesmedlemmerne har læst det hele inden bestyrelsesmødet, så mødet forløber så 

effektivt som muligt. Det kan dog være svært, at nå at læse det hele, hvis det bliver skrevet på 

dagsordenen få dage inden mødet. 

Beslutning: 

Den færdige dagsorden skal ligge på facebookgruppen fredagen inden bestyrelsesmødet. Punkter 

modtaget efter at dagsordenen er lagt op, må vente til det næste bestyrelsesmøde.  
 

https://drive.google.com/open?id=0B5hzrtQSB1xKSmd4RmJmSjBucEU
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Datoer for de næste 

møder 

  Den 7. november kl. 17:00 - 18:00 Åbent møde, 

Store-Å. Kl. 18:00 - 20:00 lukket bestyrelsesmøde. 

Den 26. november Grøn Jul, Store-Å 

Den 5. december kl. 17:00 - 19:00, Gennemsigtighed.  

Den 12. december kl. 16:30-18:30, Store-Å 

(FT-kandidaterne) 

Den 19. december kl. 17:00 - 19:00, Gennemsigtighed. 

Den 2. januar kl. 17:00 - 19:00, Gennemsigtighed. 

Den 16. januar kl. 17:00 - 19:00, Gennemsigtighed. 

Den 30. januar kl. 17:00 - 19:00, Gennemsigtighed. 

 


