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KØBENHAVN

REFERAT AF ÅRSMØDE 2019 
26. JANUAR 2019 KL. 11

CVR. NR.
37745405

LOKATION
Glentevej 70A

DIRIGENT
Kim Hjerrild

REFERENT
Jan Kristoffersen

STEMMETÆLLERE
Tove Auda
Sanne Gutkin

1 VALG AF DIRIGENT
Dirigent: Kim Hjerrild. 

Sang: “I sne står urt og busk i skjul”

Kim Hjerrild konstaterede, at mødet var gyldigt indkaldt og beslutnings-
dygtigt. Alt formalia er overholdt.

2 VALG AF STEMMETÆLLER(E) OG REFERENT(ER)
Stemmetællere: Tove Auda og Sanne Gutkin.
Referent: Jan Kristoffersen.

3 BESTYRELSENS BERETNING FOR KOMMUNEFORENINGEN
Beretning godkendt af årsmødet.
 
Stor ros til hele bestyrelsens arbejde og klapsalver fra årsmødet.
Beretning vedhæftet referatet.

4 FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB OG BUDGET TIL GODKENDELSE
Lisbeth Jarlov fremlagde regnskab og redegjorde for revisor-
bemærkning om udestående af lønudgifter til landssekretariatet. 
Udestående er betalt.

Årsmødet godkendte regnskab. Klapsalver.

Lisbeth Jarlov fremlagde budget og pointerede, at der blev bedt om 
årsmødets tilkendegivelse af, at retningen var i overensstemmelse med 
årsmødets vilje. Der bedes ikke om en godkendelse af budget på kroner 
og ører, da der vil forekomme uforudsigelige begivenheder.

Medlem stillede spørgsmålstegn ved prioriteringen af økonomi til Pride 
og tilkendegav ønske om, at der blev prioriteret flere midler til politiske 
arrangementer som 1. Maj eller Grundlovsdag.

Et andet medlem tilkendegav stor tilfredshed med prioriteringen.

Medlem spurgte til investeringen i aktiver der kan genbruges.

Medlem påpegede, at Pride var mere i overensstemmelse med 
Alternativet end 1. Maj. 

Medlem spurgte til arrangementer vedrørende klima.
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Medlem tilkendegav stor tilfredshed med prioritering af Pride som en 
del af bevægelse i stedet for parlamentarisme.

Lisbeth Jarlov tog input til budget til efterretning.

Sang: “Sneflokke kommer vrimlende”

5 BEHANDLING AF FORSLAG
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Alle forslag vedtages af 
årsmødet.

Debat om § 13, stk. 1.
Medlem spurgte hvorfor spidskandidat og ikke spidskandidater?

Bestyrelsen svarer, at forslag er begrundet i praktiske bevæggrunde, og 
valg af en borgmesterkandidat.

Medlem spørger, hvorfor ikke bare, personen med flest stemmer.

Dirigent påpeger, at der er tid til at arbejde med nye forslag til 
procedure i løbet af det næste år. 

Medlem spørger til rækkefølge på opstillingsliste - og påpeger, at 
rækkefølge har stor betydning og påpeger, at bestyrelsen skal huske, at 
have dette forhold med. 

6 VALG TIL BESTYRELSEN
Bestyrelse: Lisbeth Jarlov, Matthew Daniali, Finn Dyrby Hermansen, Karl 
Emil Aagaard Mathiasen, Bodil Nissen, Brian Scherlund. Tove Auda.
Første suppleant: Søren Oliver Wullf
Anden suppleant: Annika Martins

7 VALG AF REVISOR(ER)
Årsmødet valgte Kristoffer Glavind.

8 EVENTUELT 
Punktet ‘Eventuelt’ blev fremskyndet, da mødet var foran tidsplanen. 

Der blev informeret fra Fanny Broholm om arbejdet på rådhuset. Fanny 
fortalte blandt andet om arbejdet med forslag om roadpricing, nyt 
klimaregnskab, og opfølgning på klimakompensation for rådhusets 
flyrejser.

Kim Hjerrild supplerede med blandt andet punktet, plantebaseret 
kost, og Fanny Broholm fortæller om at Kulturborgmesteren, Franciska 
Rosenkilde fik sat plantebaseret kost på menuen til stort arrangement i 
København. 
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Kim Hjerrild orienter om den politiske kultur på Rådhuset, hvor 
budgetforhandlinger bruges til at tage politiske partier som gidsel.

Kim Hjerrild og Fanny Broholm fortæller om, hvordan det lykkedes at 
sætte dagsordenen der handler om, at vi ikke er imod metro, men er 
imod ufinansieret metro der ødelægger naturområder. Fanny fortæller 
desuden, at der kan stilles store spørgsmål ved om metroen er grøn, da 
konverteringen fra bil til metro er mellem 10-15%. 

Orientering fra baggrundsgrupper tilknyttet rådhuset.

Referatet giver et retvisende billede af årsmødet og indeholder alle 
årsmødets relevante beslutninger.

Dato: 27.1.2019 (godkendt via mail af undertegnede, KH.)
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