
   

 

Referat 
Storkreds KBH bestyrelsesmøde – 25. januar 2016 

 

Åbent bestyrelsesmøde  

 

Information og orientering om bestyrelsens arbejde 

’Storkreds-blomsten’ præsenteres og forklares, og Alternativets værdier, manifest samt debatdogmer 

præsenteres. ”Du må godt!” – lave hvad du vil, så længde det stemmer overens med de førnævnte. 

Man vil ikke være med hvis ikke man føler sig hjemme. Derfor skal vi dyrke relationerne.  

WindEagles ledelsesprincipper som Kathrine synes er vigtigst: 

• Stil smukke spørgsmål 

• Drøm den største drøm 

 

Helena om ungenetværk: 

Ungenetværket er under opbyggelse i hele landet. I København har vi valgt at nu gør vi det bare! Der 

bliver lavet forskellige arrangementer, som ’intro’-tirsdagsmøder og ’sammen til’-arrangementer, hvor 

unge sammen tager med til alternative arrangementer. Unge-’netværket’ er baseret på ’det kan være 

lidt skræmmende for lille Ole at tage til møde med gamle Jonas’, og derfor giver vi en hjælpende hånd, 

så vi får et mangfoldigt partbr> 

 

Gitte om øko(nomi): 

Kort introduktion til økonomien. Hver storkreds får fordelt penge fra hovedbestyrelsen. I København er 

det 40.000 kr. om året fra partistøtten til Alternativet, samt 30% af medlemsindtægterne fra 

medlemmerne i København. Vi er pt. Omkring 1875 medlemmer i København. 

 

Stine om kommunikation: 

Stine kører indtil videre hele kommunikationen for storkredsen på egen hånd, og ønsker flere som har 

lyst til at skrive eller på andre måder hjælpe med nyhedsbrevene. Kom gerne med ideer til 

nyhedsbrevene! Der er desuden tanker om at få liv i lokalgruppens facebook-side, hvilket der også 

mangler folk til. Det er også bestyrelsens drøm at få mere liv på Alternativets debat- og 

dialogforum http://dialog.alternativet.dk, som der indtil videre ikke sker meget mere på, end Stine selv 

der lægger københavner-referater op på. 

 

Fabrizio om kommuneforeningerne: 

Frederiksberg er i gang, Tårnby har generalforsamling 8. februar, Dragør har opstartsmøde den 2. 

februar. Ideer til Københavns Kommuneforening er efterhånden ved at starte, men det er en længere 

historie, som ikke er skrevet endnu, og kommer til at tage længere tid at skrive. Intromøde om opstart af 

lokalforening Nørrebro afholdes i morgen (26. januar). 

 

http://dialog.alternativet.dk/


   

 

Mark om organisationen: 

Mark kan godt lide organisationer – og specielt Alternativets! Der bliver gjort ’første tanker’ om hvordan 

vi skal opbygge den alternative organisation, så vi ved hvor vi kan og skal gå til, men uden at miste det 

specielle ved Alternativet og uden at få gåsehud.  

 

Duserne (gruppe i Alternativet) har tanker om at lave en ’ønskebrønd’ for frivillige, aktivister, 

medlemmer og andet godtfolks ideer, ønsker og drømme om stort og småt, så disse kan samles og 

gribes. Man kan fx gennem disse matche idéer og aktive.  

 

Kathrine om kommunalvalg: 

Der var kommunalvalgs-kickoff i Århus for 14 dage siden, hvor storkredsene blev enige om at arbejde 

sammen imellem om at dele viden og inspiration til KV17. Der arbejdes på at svare på spørgsmålet: 

”Hvordan laver og vedtager vi lokalpolitik?” 

 

Planen for at finde kandidaterne til kommunal skal ikke vælges som vi ’plejer’ at vælge kandidater. 

Kandidatvalget skal snare være en uddannelse af medlemmerne, så vi får landets sejeste 

kommunalpolitikere, når vi kommer indenfor byernes borge. Der planlægges lokale politiske 

laboratorier, så vi er klar til valget i god tid. Join ”KV17 København”-gruppen på Facebook. 

 

Markedsplads 

Samtaler med de forskellige bestyrelsesmedlemmer om deres respektive ansvarsområder.  

’Gæsterne’ hos de forskellige grupper opsummerer deres oplevelser fra de forskellige grupper. 

Bestyrelsesmedlemmerne fortæller om deres tanker. 

 

Afspænding 

Frit ord om tanker om dagen og fremtiden: 

Det har været rart for bestyrelsesmedlemmer at møde folk om bestyrelsesmøderne uden for 

bestyrelsen. Hvis der er nogle som har ideer til indhold i nyhedsbrevet – Stine skal have det klart senest 

onsdag/torsdag/fredag. Nice to know rum: 

Wiki’en med forskellige redskaber, referater og informationer: http://wiki.alternativet.dk.  

Dialog hvor politik og organisation bliver udviklet: http://dialog.alternativet.dk. 

Overblik hvor man kan se hvem der er hvor samt kontaktinfo: http://overblik.alternativet.dk/ 

Lokalgruppe København hvor begivenheder annonceres samt diverse dag-til-dag-

informationer: https://www.facebook.com/groups/alternativet.kbh/?fref=ts  

KV17 København hvor kommunalvalget i København 

forberedes: https://www.facebook.com/groups/1420411201592315/?fref=ts  

Ungenetværket i København hvor unge-arrangementer bliver planlagt og 

annonceret: https://www.facebook.com/groups/639055092902766/  
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