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Post Mandat/Makkerskab Tilstede 
Forperson Martin Boserup X 
 Lars René Petersen  
Næstforperson Ulla Manel Berghagen  
 Jonas Slotorup X 
Kasserer Karen-Maria Slente Stubager  
 Ida Blinkenberg Lidell X 
Bestyrelse Liselotte Østerby X 
 Adem Fajkovic X 
Bestyrelse Fanny Hermind Broholm  
 Lotte Brodersen X 
Bestyrelse Per Zimmerman  
Bestyrelse Jens Fogh  
1. suppleant Ida Rytoft Rask  
 Theis Krarup Hansen  
   

 
 

1. Sekretær Martin og mødeleder Jonas  -  godkendt 
  

2. Kort gennemgang og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
 

3. Meddelelser fra poster       
a. Forperson 

i. Forslag om en opslagstavle i store Å, hvor alt fra bestyrelsen 
er tilgængeligt. Samt fra vores bydele. Dette skal være et 
supplement til digitale platforme. Der var opbakning til 
dette. Ida L. og Martin tager den. 

ii. Papirer er sendt af sted til Merkur Bank. 
 

b. Kasserer, fundraising 
i. Storkredsen er klar til at overføre penge, så budget og 

fordeling af vores penge i kommuneforeningen må gerne 
komme på som et centralt punkt på næste bestyrelsesmøde. 
 

c. Bydelskoordinator 
i. Adem fortalte, at vores bestyrelse og repræsentanter fra 

bydelene har et møde den 30/08, hvor vi organiserer os og 
etablerer kontakt til bydelene. 
 

d. POLA-ansvarlig 
i. Intet nyt. 
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e. Aktivist-ansvarlig 
i. Intet nyt 

 
f. Grafik-ansvarlig 

i. Liselotte har været i dialog med Thomas vedr. dokumenter 
på AlleOs. Der kan ikke oploades dokumenter. Der kommer 
en ny hjemmeside for alternativet inden 14 dage. 
 

g. Kommunikation 
i. Ida L.’s oplæg blev gennemgået og drøftet. Alle er enige om 

at det godt skrevet og der er bred opbakning til det. 
Følgende blev besluttet: 

1. Præsentation: Alternativets nye hjemmeside går i 
luften i september. Vi skal præsenteres på linje med 
andre lokalkredse. 

2. Hvorfor kommunikerer vi?  
a. Gennemsigtighed  
b. Engagement af medlemmer 
c. Fundament for ny bestyrelse. 

3. Generelt niveau: Vi udvikler ikke forkromede 
kommunikationskoncepter – både af hensyn til 
ressourcer og for at undgå at medlemmer oplever, at 
de får for megen information. I stedet vil vi 
kommunikere løbende, når der er behov for det. 
Kommunikation skal være rettidig, enkel og med 
tydelig afsender. 

4. Kanaler og indsatser:  
- Nyhedsbrev: Vi bruger Storkredsens system, så vi 

kun rammer alternativister i Københavns 
Kommune. Vi laver ikke et klassisk nyhedsbrev 
med koncepter, signaturgrafik og flere historier, da 
vi ikke vil oversvømme medlemmerne med 
kommunikation. 

- Sociale medier: udelukkende Facebook, primært 
gruppen ’Alternativet – lokalgruppe København’.  

- Presse: Vi kan lave pressemeddelelse i december 
om makkerparkonceptet under forudsætning af, at 
der er én, som laver en evaluering i 
november/december. Det er også vigtigt at skrive 
og distribuere pressemeddelelser om KV17 (fx om 
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valgte kandidater, ensemble-tanken), men KV17-
styregruppen har initiativet på dette område. 

 
ii. Video: Til næste bestyrelsesmøde vil Lotte i samarbejde med 

Ida lave en video, der præsenterer bestyrelsesmedlemmerne 
kort. Videoen skal være med til at sikre gennemsigtighed, og 
den personlige præsentation kan gøre det lettere for 
medlemmer at engagere sig.  
 

4. Nyt fra KV17-styregruppen 
a. Styregruppen er i gang med at danne sig et overblik over samtlige 

KV17-initiativer samt at få fundet nøglepersoner til div. opgaver jf. 
køreplanen. 
  

5. Planlægning af ekstraordinært årsmøde. 
a. Det er besluttet, at vi holder  det d. 27.september kl. 18.00 – 20.00. 
b. Dagsordenen bliver: 

1. Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere 
2. Gennemgang og godkendelse af vedtægter 
3. Evt. 
 

6. Udestående emner fra tidligere bestyrelsesmøder   
a. Fælles udarbejdelse af forretningsplan. 

i. Vi spørger Palle Skov, om han vil være tovholder på noget 
gruppearbejde på dialog. Forslag til deadline 4.okt. 

b. Drøftelse af gennemsigtighed vedr. bestyrelsens dokumenter. 
i. Udgår da forslagsgiver ikke var tilstede. 

7. Evt. 
a. Jonas forslår, at vi laver noget socialt i bestyrelsen. Det bakkes der 

op om hvis det ikke skal være en hel dag med teambuilding-
opgaver etc.. men gerne noget med en øl eller lignende. 

 
 

 


