
Referat af Bestyrelsesmøde i Alternativets Bispebjerg/NV Afdeling 7.11.16 kl 1800.

Til stede: Annika, Martin, Luana, yodana, Tune, Finn, Kristine og Tove

Første time var der åbent møde.

Ungenetværket: Tove fortalte om de tanker Anne Sofie havde informeret hende om vedrørende
                            Unge-netværket på Bispebjerg. Afventer at høre mere på næste møde fra AS.
                            God stemning for ideen. yodana nævnte en workshop der skal handle om 
                             Innovation. Kristine vil gerne gå ind i denne gruppe. Finn gav også sit tilsagn.

Det blev nævnt, at når emnet var uddybet, kunne vi forespørge Troels, om han vil facilitere en
Workshop, med og for de unge på Bispebjerg. Emnerne kunne være demokrati og borger 
indragelse i forbindelse med udvikling af politik. 

Fakkeltoget den 15.12 kl 18. Ud for Irma på hjørnet Smedetoften/Dortheavej på Bispebjerg.
Baggrund for fakkeloptoget blev oplyst. Flere års uro i området, nu tager "vi gaden tilbage" 
Bag initiativet står flere andelsforeninger på Birkedommervej. Håber i støtter op om arrangementet- 

Annika oplyste at hun alligevel ikke stiller op i februar til Kv17, af familiemæssige grunde.
Martin fortalte at han ligeledes ikke stiller op til KV17. Martins begrundelse, var fordi han overtager 
Trines job som ansvarlig for at samle grupperne omkring politik udvikling, i forbindelse med Kv17 
valget. Der skal videre udvikles en platform for valget.

Yodana udtrykte et ønske om at oprette et ide katalog med fokus områder. Hvilke indsatser der 
skal prioriteres her i området! Flyers kan komme på tale.

Bestyrelsesmødet  i Februar blev nævnt, det foregår i Åbenrå 8.2.17 kl 1800. Martin har booket 
Store Å lokalet.

Tove skal rapportere fra møderne i Storkredsen, hvilke indsatser, der forventes sat i søen omkring 
kandidaterne til KV 17.

Månedsmail. Dette sørger Martin for med in-put fra os alle. Hyppigheden afhænger af hvad vi har 
at kommunikere ud. En event kalender blev nævnt som en god mulighed! En teaser! 

Kristine tilbød at være behjælpelig med at gøre den kort og farverig! Hun taler med Martin om 
dette.

Det blev besluttet, at der skal laves en profil,  omkring Finn's opstilling som kandidat aspirant. 
Dette arbejder Kristine sammen med Finn om,  hurtigst muligt, så vi kan få det ud inden 
opstillingsmødet i februar 17.

Vi bør undersøge flowet af mail, inden vi lægger os fast på hvor ofte vi sender noget ud!

Vi talte om digital afstemning til valget, at vi skal informere om hvor nemt det er. Samtidig skal vi 
fortælle hvor vigtigt og givende det er at møde op på valgdagen!

Kl. Ca. 1915 gik vi over til det lukkede Bestyrelsesmøde.

Vi talte om at forventningsafstemme, de udfordringer der ligger forude. Tage fat i vore medlemmer,
De skal møde os face-to-face. Tage fat i skolerne - workshop.

Tune bemærkede det er vigtigt at vi stille og roligt kommer igang. Ikke slå for stort brød op! Samt
Nærvær i området. 



Yodana udtrykte at han er ambitiøs på vores forenings vegne. Han talte om vigtigheden af at 
uddelegere opgaverne imellem os.

Martin nævnte betydelsen af at kende området, og de udfordringer vi har her ude. Der skal fokus 
på NV - også inde i Åbenrå på den Alternative måde!

Finn tale om at vi har 2 byfornyelser på Bispebjerg/NV - der sker meget herude, og Borger- 
repræsentation kender til os, og vi har Overborgmesteren bevågenhed, han har gået flere 
Trykheds-vandringer her ude i vores område.

Praktik/job-prøvelse
Annika informerede om den forespørgsel vi har fået om en praktik/job prøvelse på 15-20 timer. Der 
var enighed om, at på nuværende tidspunkt kan vi ikke opfylde ønsket. Dette kan i fremtiden, være 
en god ide, når vi har styr på alle regler, så som forsikring og krav til en sådan stilling. Det er 
vigtigt, at en person kan gå ind i et værdigt job-forløb, som efterfølgende kan lede hen til  en 
ansættelse, i et fast job efter endt praktik et andet sted.

Ansøgning om midler til vores fremtidige virke.
Tove forespørger, i Stor Kreds København,  om der kan udbetales et a conto beløb, inden det 
endelige budget, for hver forening er fastlagt. 

Under eventuelt blev der talt om arrangement, hvor vores Stor Å er synlig. Ide om at servere sund, 
bæredygtig mad/suppe. Luana foreslog vi kunne uddele bæredygtige mad opskrifter.

Tak for et godt møde, dejlig stemning, alle bød ind med ideer til hvordan vi kommer i gang og lærer 
hinanden at kende.

Næste møde er samme sted Biblioteket onsdag 11. Januar 2017 kl. 18.

Ser frem til at møde jer igen

Kh
Tove


