
Kommuneforening København 
Dagsorden 8. januar 2017  søndag Kl. 14.00 – 17.30 i Gennemsigtighed 

 

Side 1 af 2 

 
 

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

 
 

1. Sekretær ??? og mødeleder Martin   
2. Kort gennemgang og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.  
3. Kort resumé af mødet i Odense 
4. Valg af KV17-udvalg – drøftelse af Karen-Marias forslag: 

 
Vi lægger en annonce op (start januar), hvor medlemmerne kan søge om 
en af de tre pladser i teamet. Jeg vil formulere et opslag med fokus på 
teamsammensætning, og at vi leder efter personer, der har en eller flere af 
disse kompetencer, men at alle kompetencerne IKKE skal repræsenteres i 
én og samme person. Jeg vil have fokus på at formulere det i et sprog, der 
kan tiltrække den størst mulige mangfoldighed af ansøgere. 
Ansøgningsfrist er mandagen (d. 6/2-17) efter det sidste opstillingsmøde. 
Og de valgte medlemmer vil få besked den efterfølgende fredag (dvs. 
fredag d. 10/2-17). På den måde kan kandidataspiranter, der ikke blev 
valgt, eller aspiranter til kbh-bestyrelsen eller tidligere 
bestyrelsesmedlemmer nå at ansøge. 
Storkredsen peger selv på en person, de mener er kvalificeret. 
 
Dette betyder: 
1. Det er den nye bestyrelse, der vil gennemgå ansøgninger og vælge de 
tre medlemmer 
2. Valget kommer altså ikke til at foregå med lodtrækning 
3. Alle kan ansøge (hvis man er medlem) 
4. Når man ansøger skal man lave et motiveret skriv og svare på nogle 
spørgsmål samt være villig til at comitte sig til arbejdet 
5. Vi vil prikke dem, vi gerne ser ansøger, men alle kan ansøge 
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5. Årsmøde (underpunkter i tilfældig orden) 
a. Nye vedtægter og gældende vedtægter 
b. Indkommende forslag 
c. Budget og regnskab 
d. Udmelding om ovenstående 

6. Meddelelser fra poster       
a. Forperson 
b. Kasserer, fundraising 
c. Bydelskoordinator 
d. POLA-ansvarlig 
e. Aktivist-ansvarlig 
f. Kommunikation 

7. Udestående emner fra tidligere bestyrelsesmøder   
8. Evt.  
 

 
 

 


