
 

 

 
 

Storkreds København 
 

Referat 

 

Dag og tid Den 14/2 2017 kl. 17. 

Sted Hjemme ved Katinka 

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

Afbud Kim 

Andre tilstedeværende Lia Sofia fra kl. 18 

Referent Julie og Lia Sofia 

 

Dagsorden 1. Check-in 
 
2. Orientering 
a. Kampagnenyhedsbrev nr. 2 fra KBH - KV17 
b. Mail fra Jan Kristoffersen om proces for EU-kandidatudvalg 
c. Erhvervs- og innovationspolitik - jf. opfordring fra René Gade 
d. Nyt fra HB 
e. Nyt fra kommune og bydelsforeningerne (herunder Dragør) 

Bydelsforening Østerbro holder årsmøde 19-02 og har lagt 
beretning op på Dialog 

f. Nyt fra Landssekretariatet: 
g. Vores Folkemøde  
h. Landssekretariatets projektoversigt forår 2017 

 
3. ORLA 170314 - fortsat fra 170131: Opfølgning på lokale - 
Tove, Katinka 
 
4. Status på kommunikationsprojektet - udsat fra 170131: Pro-
jektplan (Stines 1.udkast groft sagt) 
 
5. Økonomi - Julie har nogle spørgsmål der lige skal op at 
vende. 
 
6. Nedsættelse af Kandidatudvalg - med særligt fokus på regi-
onsvalget og koordinerende kandidatudvalg 
 
7. Udkast til samarbejdsaftale med de tre andre storkredse i 
Region H om regionsrådsvalget og tiden derefter. 
 
8. Besøg af Carolina (udgår evt. - ikke endeligt bekræftet fra Ca-
rolina) 
 
9. Forslag til storkredsens url-adresse - fra Noah 
 
10. Eventuelt 
 
11. Check-ud 

 
 

Referat -Tjek-ind. 
 

https://drive.google.com/open?id=0B6-C4MHBY_raajRkTGRubFdLbDg
https://drive.google.com/open?id=1M79IAme0o9fgiRNf1Td9qDfjeDuGFAYVtZQ_pNhj9Sk
https://drive.google.com/open?id=1eyFbFWn-c7FvuykrWLkZcBWIDT7C1VYNNx-FWL7rYX0
https://dialog.alternativet.dk/t/bestyrelsens-beretning/4705?u=palle
https://dialog.alternativet.dk/t/bestyrelsens-beretning/4705?u=palle
https://dialog.alternativet.dk/t/bestyrelsens-beretning/4705?u=palle
https://dialog.alternativet.dk/t/vores-folkemode-alternativet/4642
https://drive.google.com/open?id=0B6-C4MHBY_raSjNMZ3VyanZPcUpYeWR5emlPR0tCWFZuUHV3
https://drive.google.com/open?id=1689djW7VEPIt11KDRL3GyzcfcSLMTUz8GL2YLlVrOus
https://drive.google.com/open?id=1689djW7VEPIt11KDRL3GyzcfcSLMTUz8GL2YLlVrOus
https://docs.google.com/document/d/1SzIn0O7vtnF_8UqAi5UbW_Wudtl6xk0InJK1-QmtFNc/edit
https://docs.google.com/a/alternativet.dk/document/d/134yJM8YM7k7ZZVb0_ZaHu385hygdp47hU1sgwtdHNVY/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B6-C4MHBY_raUk5La05VOEJNQnM
https://drive.google.com/open?id=0B6-C4MHBY_raUk5La05VOEJNQnM
https://1drv.ms/w/s!ApSe7gQ7wZlfmD33AmQArFDmV1v2


 

Orientering 
 
2.a: Katinka fortæller om KV17 møde som blev holdt mandag d. 
13/2 
- der mangler frivillige 
- 7 søndage ‘kampagne’  
- mere kommunikation og gennemsigtighed i forhold til arrange-
menter, der bliver holdt, så tingene ikke kommer til at ligge oveni 
hinanden. 
 
2.b: Jan K har sendt en forespørgsel om, snart at starte RV proces-
sen 
Palle skriver en mail til Jan og giver ham et svar. 
 
2.c Opfordring fra Rene Gade omkring Erhvervs- og innovationspoli-
tik 
Palle tager kontakt til René Gade. 
 
2.d Nyt fra HB 
Der er ikke noget nyt. 
 
2.e: Nyt fra kommune- og bydelsforeninger 
Dragør: vi har drøftet Dragør og jvnf. overskridelse af deadline for 
årsmøde, og John Doktor seneste udmelding om, at trække sig som 
forperson i Dragør, så vil næstforperson Jens hurtigst muligt ind-
kalde til et møde omkring omkonstituering af bestyrelsen. feref-
tert igangsættes årsmøde proces (evt i samarbejde med storkreds 
kbh efter behov). 
Stine kontakter John Doktor og informerer ham om Storkredsens 
snak på området. 
 
2.f: Nyt fra LS 
Rammerne for d. 12 marts skal være i forlængelse af det LS kom-
mer frem til på deres forberedelse til Folkemødet d. 26-28/2 på 
Google Hangout.  
Vi i storkredsen er med på Hangout d. 28/2 i forlængelse af vores 
bestyrelsesmøde som privatpersoner. Vi skal alle gå ind og melde 
os til personligt ved at skrive en mail til: esben.sloth@alternati-
vet.dk 
NB: Alle skal huske computer til mødet!! 
 
2.f.i: 12 marts: opvarmning og ideudvikling til Folkemødet 31 maj - 
5 juni. Vi sætter os fast på denne dato i Storkredsen. Holdes i Chr 
Havn beboerhus.  
katinka konfirmerer med Chr Havns Beboerhus omkring d. 12/3. 
Tove snakker med brunch gruppen om måske at rykke søndags-
brunch til Chr Havn denne dag - Storkredsen betaler kaffen:) 
 
Stine finpudser Katinkas kladde og sender den ud til medlemmerne 
 
Stine formulerer en invitation til officielle kandidater for kv 17, rv 
19 ft kandidater, inkl en forespørgsel om at stå for lidt kulturelle 
indslag. 
 
2.f.ii: LS projektoversigt fra 2017 var oppe at vende på mødet, for 
at sikre et nogenlunde overblik fra Storkredsens side. Her noterer 
vi os at RV17, og alle opg. herunder ikke er nævnt. Dette har vi 
gjort LS opmærksom på. 
 
3: ORLA  
-Vi flytter ORLA mødet til d. 28/3-17.  



 

-Stine og kim stikker hovederne sammen rammesætter ORLA’en in-
den annoncering. 
 
Julie tager kontakt til Charlotte Ditløv og spørger, om hun vil være 
facilitator til ORLA. 
 
Jens booker lokale på Islandsbrygge 
 
4: kommunikation  
Alt er godt 
Der er møde med teamet den 15. februar og her regner Lia Sofia 
med at udsende nyhedsbrev. 
Lia Sofia Tager udgangspunkt i den projektbeskrivelse bestyrelsen 
lavede ved sidste bestyrelsesmøde. 
 
5: Økonomi 
Julie tog noter muligvis et andet dokument. 
 
6: Kandidatdudvalg 
Kandidatudvalget består på nuværende tidspunkt af Tove, Katinka 
og Palle som er repræsentanter fra Storkreds København 
 
7: udkast til samarbejdsaftale  
Palle har fået inputs fra Nis og dette er tilføjet udkastet til samar-
bejdsaftalen. 
Næste skridt er at bestyrelsen genlæser den midlertidige samar-
bejdsaften med Nis’ tanker og derefter fortsætter Palle processen 
i dialog med de tre andre storkredse. 
 
8: Carolina 
Stine inviterer Carolina med til bestyrelsesmødet den 28. februar. 
Her bliver der diskuteret Carolinas ideer. 
 
9: Noah 
Det foreslås fra bestyrelsen at hjemmesidens navn og tags bliver 
‘Storkreds København’. 
 
10: evt 
8. marts sendes videre til Ulla blandt flere, da der allerede er no-
get i gang. 
3. marts Stine og Katinka mødes med Daniel og Magnus på den 
grønne gang omkring FT valg og herefter videre formidler de infor-
mationen videre til bestyrelsen og Lia Sofia. 

 

Datoer for næste be-
styrelsesmøder 

Den 28. februar kl. 17:00 
Den 14. marts kl. 17:00 
Den 28. marts kl. 17:00 

 


