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REFERAT FRA BESTYRELSENS 14. MØDE 
20 NOVEMBER 2018 KL. 16.30 TIL 18.30

Det er blevet hverdag igen efter nogle meget turbulente uger med 
borgmesterafgang og -valg. Det har trukket tænder ud på bestyrelsen, 
og det har desværre også slået hul i kassen. Valgmødet den 28. oktober 
blev en stor succes, mødet blev afviklet i god stemning, resultatet blev 
meget klart, og der har været ros til bestyrelsens arbejde. Men det blev 
dyrt. Nu ser vi frem mod årsafslutning – den Alternative julefrokost 12. 
december– og årsmødet 26. januar. Og så har vi budt velkommen til 
vores nye kommunikationsmedarbejder, Frederikke.

TILSTEDE
Mathew Daniali
Finn Hermansen
Oliver Jørgensen
Cecilie Traulsen
Karl-Emil Mathiassen
Tara Saecker
Lisbeth Jarlov
Frederikke Vang

ÅBENT BESTYRELSESMØDE
Mikkel, nyt medlem i Tårnby, var mødt op, for at få lidt inspiration 
til hvordan man kan blive aktiv og få sat gang i Tårnby. Vi fortalte 
om aktiviteterne i København og rådede ham til at tage kontakt til 
bestyrelsen i Tårnby.

KOMMUNIKATION
Frederikke er ansat som vores kommunikationsmedarbejder, og vi 
bød hende velkommen. Hun er i gang med uddannelsen som Grafisk 
Designer på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og sprudler af 
ideer til, hvordan vi kan give vores kommunikation et boost. 
Frederikke skal arbejde tæt sammen med kommunikations-teamet og 
Matthew, og hun er blevet introduceret til både Landssekretariatet og 
borgerrepræsentanterne. 

Information til nye medlemmer og kontakt mellem BR-medlemmernes 
baggrundsgrupper og medlemmerne er nogle af de mest presserende 
opgaver. Derudover skal nyhedsbreve og anden kommunikation fra os 
have et nyt look.
Frederikke vil sidde i Åbenrå en gang om ugen, og efterlyser input og 
ideer fra os til opgaver, hun kan tage fat på.

SAMARBEJDET MED BR
Fanny Broholm er blevet ny gruppeforperson, efter at Franciska blev 
borgmester. Oliver og Matthew har haft møde med hende og aftalt, 
hvordan samarbejdet mellem bestyrelsen og BR gruppen kan fungere 
bedre. Det blev bl.a. aftalt at koble gruppesekretæren tættere på 
samarbejdet, sådan at vi får hurtigere besked, hvis der er sager i 
borgerrepræsentationen, som er relevante for os. Det giver os bedre 
mulighed for at følge op rent kommunikationsmæssigt.
Derudover skal der søges efter nye tovholdere til baggrundsgrupperne, 
det vil ske via næste nyhedsbrev. 
Frederikke har nogle ideer til nye og anderledes podcast fra BR 
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medlemmerne. Vi gjorde opmærksom på muligheden for at bruge 
Storkredsens podcast studie i Åbenrå.

EVENTS
Vores events skal kommunikeres bedre ud med hjælp fra Frederikke. 
Også ad den vej håber vi at kunne engagere flere medlemmer. Årets 
sidste event bliver årsafslutningen den 12. december kl. 17.30 – Den 
alternative julefrokost, den kan I glæde jer til. Vi håber at se mange 
medlemmer, så vi kan sige tak for i år til hinanden med manér. Vi håber 
også, at de fleste BR medlemmer vil komme. Se detaljer og tilmelding 
på kalenderen i Alle Os.

EVALUERING
Interviewene er afsluttet, råreferater godkendt af de interviewede, 
og nu er Dorthe Knauer og Lisbeth gået i gang med at skrive en 
sammenfattende rapport. Den færdige rapport udsendes af bestyrelsen, 
og den bliver tilgængelig for alle medlemmer. Rapporten bliver også en 
del af materialet til årsmødet i januar, idet den bl.a. vil danne grundlag 
for bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.
Dem drøfter vi, når rapporten er færdig.

ØKONOMI
Valgmødet den 28. oktober blev dyrt, i alt kr. 26.626. Heraf kostede den 
økologiske fortæring alene kr. 18.800. Det var meget svært at finde et 
stort nok lokale med så kort varsel, og her var Kulturstation Vanløse 
eneste realistiske mulighed. Lokalet var ikke så dyrt, men fortæringen, 
som vi ikke selv måtte medbringe, blev altså meget dyr.

Så mange penge har vi ikke her sidst på sæsonen, og derfor har 
vi måttet bede Landssekretariatet om henstand med betaling af 
refusion for løn til vores kommunikationsmedarbejder i november og 
december måned. Det er 15.123 kr. (Formelt er det LS, der ansætter, vi 
forudbetaler beløbet til dem). Henstanden fik vi heldigvis til udgangen 
af januar, hvor vi har fået ny partistøtte fra kommunen.

Valgmødet var en uforudset udgift, som vi ikke har kunnet lægge ind i 
budgettet, og derfor er vi taknemmelige for håndsrækningen fra LS. Vi 
har prioriteret meget anderledes end det, den tidligere bestyrelse lagde 
op til i deres budgetforslag for 2018 til os. Især forudsatte de en meget 
omfattende og dyr evaluering, hvor vi har valgt en anden og meget 
billigere model. Heldigvis må man sige, set i bakspejlet. 

Til gengæld har vi valgt at bruge flere penge på bydele og events, som 
vi mener er givet godt ud. Alt i alt kommer vi ud af 2018 med skindet 
på næsen, men altså med en udskudt lønudgift. Regnskab forelægges 
selvfølgelig årsmødet til januar.
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ANDET
Vi har fået en melding fra Landssekretariatet om, at lokalerne i Åbenrå 
ikke kan benyttes til møder før efter kl. 16.15 på hverdage. Det er vi 
ikke tilfredse med, da vi sammen med Storkredsen betaler en husleje 
på 67000 kr om året for lån af lokalerne. Storkredsen dækker 1/3, 
kommuneforeningen 2/3.

Vi vil kontakte LS for at finde en løsning, sådan at lokalerne fortsat kan 
benyttes til møder, også i dagtimerne. Vi har haft møde med Michael 
Jellesmark og Vilhelm Stamp som henh. Landsformand og HB medlem 
om evaluering af forløbet op til bogmesterafgangen.

KOMMENDE MØDER
• 4. december kl 17-19 i Åbenrå (åbent bestyrelsesmøde kl 17-17.30)
• 17. december kl 16.30 hos Lisbeth, årsmødeforberedelse og 

julefrokost for egen regning

TILSTEDE
Mathew Daniali
Finn Hermansen
Oliver Jørgensen
Cecilie Traulsen
Karl-Emil Mathiassen
Tara Saecker
Lisbeth Jarlov
Frederikke Vang

DAGSORDEN
Matthew

MØDELEDELSE
Cecilie

REFARET
isbeth

DAGSORDEN
Åbent Bestyrels.møde
Kommunikation
Sam.arb. med BR
Events
Evaluering
Økonomi
Andet
Kommende møder


