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Post Mandat/Makkerskab Tilstede 
Forperson Magnus Haslebo X 
Næstforperson Jon Oppfeldt-Jackson Forhindret 
Kasserer Martin Boserup X 
Bestyrelse Ulla Manel Berghagen X 
Bestyrelse Ida Blinkenberg Lidell Syg 
Bestyrelse Rikke Schlosser X 
Bestyrelse Lars René Petersen X 
Suppleant Karen-Maria  

Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved minimum fire deltagende medlemmer (inkl. forperson eller næstforperson). 

 (B) = Beslutningspunkt  (I) = Informationspunkt (F) = Formalia 
 

1. Sekretær og mødeleder Martin (F) 
 

2. Beslutninger taget online siden sidste møde v/Martin (I) 
a. Ingen beslutninger taget online siden sidst. 

 
3. Økonomi v/ Martin  

a. Hvordan ser økonomien ud i foreningen (I) 
i. Der er kr. 62.177,50 på den ordinære konto. Heraf går kr. 

45.000,- – kr. 50.000,- til de to fester den 18. og 21. nov. 
b. KV17-status 

i. Der er ca. kr. 48.000,- tilbage. Af dem er der allerede brugt 
noget (muligvis halvdelen), hvor meget vides ikke af 
kasseren, der desuden udtrykker bekymring for, om 
fælleskampagnen har styr på økonomien, da det ikke er 
lykkedes at få et overblik over afholdte udgifter og indgåede 
aftaler – til trods for adskillige forespørgsler. 

c. Bestyrelsen beslutter at lukke for udgående transaktioner alle 
henseender indtil der fuldt overblik over bilag og udeståender. Der 
bliver sat frist til fredag d. 17.11 kl. 12.00. I tilfælde af at vi ikke kan 
danne os et tilfredsstillende overblik over økonomien på fredag, 
vælger vi at gå videre i samarbejde med LS m.fl. Der sendes en mail 
i aften til de involverede parter for at klarlægge situationen.  
 

4. Brug af Alternativet Kbh.’s facebookgruppe og deling af opslag af 
kandidaterne i gruppen. v/Ulla  

a. – Udgår 
 

5. KV17 
a. Nyt fra konstitueringsholet v/Magnus (I) 

Der har været afholdt 4 møder. Der er lavet beregninger på 
forskellige senarier. Der arbejdes på detaljerne i 
forhandlingsprincipperne. Niko er forhandlingsleder. Dokumentet, 
som skal være klart d. 16. jf. forrige referat, ønskes udskudt til d. 17. 
pga. møde med Manu – dette er bestyrelsen med på.  

b. Status på samtaler med specifikke kandidater. v/Magnus (I) 
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Der har været afholdt et godt møde med en kandidat i fredags. 
Der afholdes et møde med en anden kandidat inden valget – 
Magnus er tovholder. 

c. Status på evaluering v/Ida (I) – udgår. Tages online da Ida er syg. 
d. Forplejning, grupperum, deltagerliste etc. til valgaftenen på 

Rådhuset. v/Ulla, m.fl. (I) 
Forplejning – afventer afklaring fra Flemming.  
Lokale – afventer afklaring fra Flemming. 
Deltagerliste – det vil rådhuset gerne have. 
- Består af konstitueringshold og bestyrelsen. 
- Der laves en mail til kandidaterne – Ulla laver et udkast og deler 

det i bestyrelsens FB-gruppe. 
- Opsamlingshyggemøde med kandidaterne foreslås til den 23. 

efter vores bestyrelsesmøde dvs. kl. 19ish. 
e. Plakat-uheld 

Bestyrelsen er blevet forelagt et uheld med en kandidats 
valgplakat. Bestyrelsen vil sammen med kandidaten og LS 
undersøge hvilke muligheder der er – Lars er tovholder. 

f. Nyt fra fælleskampagnen. (I) – udgår. 
 

6. Punkter til næste møde (B) 
a. Opsamling på økonomi og resultat af valget. 
b. Opfølgning på samtale. 
c. Årsmøde. 

 
7. Evt. 

Intet. 
 

Referat godkendes som det sidste på mødet.  
 
Godkendelse af referat 
Godkendt (underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer): 
 
 


