
   

 

Referat 
Storkreds KBH bestyrelsesmøde – den 5. oktober 2015 

 

Første bestyrelsesmøde i Storkreds København efter valg af bestyrelsen den 3. oktober 2015 fandt 

sted den 5. oktober i Kattesundet fra kl. 19-22. 

 

Til stede: 
Kathrine, 
Fabrizio, 
Kim, 
Gitte, 
Stine, 
Helena, 
Niko (Referent) 
Mark (suppleant) 
Andreas (suppleant) 
 
Suppleanter deltager aktivt som de andre medlemmer. 
 
Gæst Nilas Bay Foged. 
 
Agenda 
1: Velkommen og check ind med forventninger/håb/drømme 
 
2: Opgaver her og nu samt spørgsmål hertil 
 
3: Konstituering af bestyrelsen 
 
4: Erfaringer fra opstart af bestyrelsen sidste gang (som ikke virkede) 
 
5: Snak om hvordan vi bedst kommer i gang og kalenderkoordinering 
 
6. Evt. 
 
 
Opgaverne er mangesidet og her følger en ikke prioriteret rækkefølge af diverse opgaver som 
bestyrelsen skal varetage eller være tovholder på. 
 
Politisk Forum, Politiske labs, Økonomi/budget, Medlemsservice, Politisk aktivisme, 
oprettelse lo-kale foreninger, lokal-politisk forum, Regionsvalg, Kommunalvalg, kontakt til 
andre interessegrup-per i organisationen, oprettelse af venskabsbyer, drejebog for det 
kommende år, herunder plan-lægning af årsmøde, samarbejdet med landskontoret, sociale 
events, unge-netværk, medlems-kommunikation, landskontor mm. 
 
 
 



   

 

Konkrete opgaver her og nu: 

 Kulturnat - hvem deltager fra Bestyrelsen i Kattesundet? 

 René Gade ønsker afholdelse af politisk laboratorie inden 21/10 (Andreas) 

 Kattesundets lokaler skal genforhandles 

 Nye praktikanter skal findes 

 Økonomisk beretning og kasseeftersyn til næste bestyrelsesmøde (Gitte) 

 

Konstituering af bestyrelsen skete efter en konstruktiv dialog, hvorefter en enstemmig bestyrelse valgte 

Kathrine som Bestyrelseskvinde, Kim som Næstformand og Gitte som Kasserer. 

 

 Helena vil gerne arbejde med aktivisme og engagement af frivillige, herunder ungenetværk 

 Stine vil gerne arbejde med #SOME strategi og kommunikation internt såvel som eksternt 

 Fabrizio vil gerne arbejde med engagement af frivillige samt opbygning af lokale foreninger 

 Niko vil gerne fokusere på opbygning af lokalkredse, politisk forum samt sociale politiske events 

 Mark vil gerne fokusere på uddannelse af frivillige og lederskabstræning 

 Andreas vil gerne fokusere på internt bestyrelsesarbejde, forsvarspoltik og sociale events 

 

Eventuelt Politisk Forum har en bestyrelsesrepræsentant v/ Niko, men dog ingen suppleant fra 

bestyrelsen Dette skal ‘sikres’ til næste årsmøde via en vedtægtstilføjelse. Niko/Rolf etablerer Politisk 

Forum-gruppe i København sammen med de to valgte suppleanter Phillip og Jan. 

 

Næste møde er den 20/10, kl. 19-22 i Kattesundet. 

 


