
 

 

 
 

Storkreds København 
 

Referat 

 

Dag og tid Den 14. marts 2017 kl. 17 

Sted Gennemsigtighed 

Fra bestyrelsen deltog Jens, Julie, Katinka, Kathrine, Palle og Stine 

Afbud (Kim) 

Andre tilstedeværende Lia Sofia 

Referent Lia Sofia 

 

Dagsorden og referat 1. punkt 
Drøftelse og beslutning om form og indhold af vore referater, 
herunder 
Handling: 
For at gøre referaterne lettere at overskue og forstå drøftes der 
nogle retningslinjer som referenten kan følge. 
 
Beslutning: 
Fremover vil referatet komme direkte efter hvert punkt på dagsor-
denen. Ligeledes kan referatet opdeles i ‘handling’, ‘beslutning’ 
og ‘orientering’. 
 

Punkt 1a 
Opfølgningspunkter fra sidste møde 
Storkreds Københavns side på hjemmesiden 
Handling: 
Alternativet har fået ny hjemmeside, hvor storkredse, lokalfor-
eninger, HB m.fl. får deres egen side som kan opdateres med nyt 
fra foreningerne. 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen tager kontakt til Noah, for at høre hvornår storkredsen 
får adgang til deres side på Alternativets nye hjemmeside. 
 
Filter på kalenderen 
Handling: 
På Alternativets kalender på Alleos er der et filter 'Foreslåede 
events først', som automatisk bliver sat på og sorterer i begivenhe-
derne når man er logget ind. Dette kan betyde at nogle medlem-
mer ikke ser visse events, som falder udenfor dette filter. 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen kontakter Thomas Huulbæk og hører om filteret på Al-
ternativets kalender kan fjernes for alle medlemmer og at det i 
stedet bliver muligt at tilvælge filtrene. 
 
RV17 nyhedsbrev 
Handling: 
Bestyrelsen i storkreds København vil, i forbindelse med RV17, 
gerne sende nyhedsbreve ud til alle medlemmer i Region Hovedsta-
den. Det vil sige alle medlemmer i de fire storkredse; Bornholm, 
Nordsjælland, Københavns Omegn og København. Dette betyder at 
der mangler en funktion på Dialog for at kunne gøre dette. 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen kontakter Thomas Huulbæk og hører om han har en 
løsning på hvordan Storkreds København sender nyhedsbreve til 



 

alle medlemmer i Region Hovedstaden. 
 
Privat konto i stedet for foreningskonto 
Handling: 
Nogle Lokalforeninger har spurgt om det er muligt, at få overført 
midler til en privat konto, så det ikke er nødvendigt at oprette en 
foreningskonto. 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen beslutter at der ikke er mulighed for at få overført 
midler til en privat konto i forhold til sikkerhed. 
I denne forbindelse sender bestyrelsen informationen fra Merkur 
Andelskasse omhandlende oprettelse af konto til storkredsens kom-
muneforeninger. 
 

Punkt 1b 
Orla 170418 - Kalenderafstemning og uddelegering af opgaver 
Handling: 
Charlotte Ditlev skriver: Det er VIGTIGT at vi får sat min. 2 forbe-
redelsesmøder i kalenderen fx. et i perioden 15-19 marts og min. 
et i perioden 5-10 april - da vi som facilitatorer skal have tid til at 
tale formål, mål etc + forberede drejebog og have det hele clearet 
med jer i bestyrelsen i god tid INDEN 18/4. 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen har ikke mulighed for at hold et møde mellem den 15. 
og 19. marts. 
Punktet bliver taget op på næste bestyrelsesmøde. 
 

2. punkt 
Valgkamp - Stine og Katinka orienterer fra møde 170308 med 
Daniel og Magnus 
Handling: 
Stine og Katinka har været til møde med Daniel og Magnus, for at 
planlægge og forventningsafstemme i forhold til FT-valgkamp. 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen vil opfordre Politisk Sekretariat og Landssekretariatet 
til at samarbejde om at udarbejde en valgkampsstrategi. 
 
Bestyrelsen tager kontakt til Mark og spørger efter en ny dato, 
hvor Uffe kan deltage i FT-kandidat møde med bestyrelsen. 
 

3. punkt 
Opfølgning på event ‘Vores Folkemøde* 170312 
Handling: 
Søndag den 12. marts var der Kick Off møde i forhold til Vores Fol-
kemøde i Storkreds København. 
 
Beslutning: 
Vores Folkemødes tema i Storkreds København er ‘Tillid’. 
Bestyrelsen samler op på hvad der er af beslutninger og dette bli-
ver sendt ud til kommuneforeningerne. 
 
Handlingsplanen bliver diskuteret på næste bestyrelsesmøde den 
28. marts. 
 

4. punkt 
Nyt om POFO - møde 170321 
Handling: 
Til næste PoFo møde skal der behandles ‘plads til familieliv’ og 
‘digitale frihedsrettigheder og IT’ som begge har været i høring. 



 

 
Orientering: 
Jens orienterer om PoFo’s møde til næste bestyrelsesmøde. 
 

5. punkt 
Dragør - Årsmøde eller Nyopstartsmøde? 
Handling: 
Kommuneforening Dragør skal snart afholde Årsmøde eller Nyop-
startsmøde. 
 
Beslutning: 
Der er drøftet fordele ved både Årsmøde og Nyopstartsmøde. Be-
styrelsen afventer hvad der sker i Dragør. 
 

6. punkt 
Samarbejdsaftale om Regionsrådsvalget 

- Mail 170312 til alle fire storkredse 
- Udkast 3 til Samarbejdsaftale 

Beslutning: 
Bestyrelsen afventer svar fra de andre storkredse i forhold til sam-
arbejdsaftale om Regionsvalg, såfremt de ikke har svaret tilbage 
inden ugens udgang tager bestyrelsen kontakt til Landssekretaria-
tet. 
Bestyrelsen tillægger det afgørende betydning, at opstillingsmødet 
er afholdt inden Vores Folkemøde, således at vore regionsrådskan-
didater kan indgå i og bidrage til folkemødeaktiviteterne på lige 
fod med folketings- og byrådskandidater. 
 

7. punkt 
Indkomne medlemsforespørgsler 
Christian Mehlsen: Hvor meget er den præcis aftale om brug af 
lokale og især under valgkampen? 
Handling: 
Christian Mehlsen har spurgt om der er en aftale i forhold til brug 
af lokalet Gennemsigtighed i Åbenrå. Dette er særligt tænkt i for-
hold til KV17. 
 
Beslutning: 
Der foreligger ingen aftale. Der skal afholdes et møde med alle 
kommuneforeninger i Storkreds København og planlægges nær-
mere herom. 
 

8. punkt 
Evt. 
Ingen punkter til evt. 

 

Datoer for næste be-
styrelsesmøder 

Næste bestyrelsesmøde bliver flyttet fra den 28. marts til den 29. 
marts kl. 17:00 - 20:00 - Gennemsigtighed 
 
Den 11. april kl. 17:00 - 20:00 - Gennemsigtighed 
 
Den 25. april kl. 17:00 - 20:00 - Gennemsigtighed 

 


