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Alternativet København 

 

Referat fra bestyrelsens 6. møde den 12. april 2018 kl. 16.30-19.30 

 

Vi er nu inde i den travle tid. Vi er selvfølgelig med til 1. maj og landsmødet i Odense. Vi havde det første 

fællesmøde med bydelsbestyrelserne den 4. april. Den 25. april udløber fristen for ansøgninger til 

deltidsstillingen som kommunikationsmedarbejder, og vi ser frem til at kunne få en tiltrængt hjælp til 

kommunikationsopgaverne. Og så havde vi en rigtig god snak med 3 medlemmer, som mødte op til den 

første halve times åbne møde. 

Til stede 

Matthew Daniali, Finn Hermansen, Søren Oliver Jørgensen, Tara Secker, Karl-Emil Matthiassen, Lisbeth 

Jarlov, Cecilie Traulsen. 

************* 

Åbent møde med medlemmer 

Else Allivertl og Hanne Christensen var mødt op for at diskutere, hvordan vi i praksis får tilgodeset 

mangfoldigheden i Alternativet. Anledningen var vores opslag om en studentermedhjælp til 

kommunikationsopgaver. De kritiserede, at den titel ikke var særligt inkluderende ift ældre ansøgere, og 

det har de jo ret i. Forklaringen er, at vi har ønsket at pointere, at lønnen følger HK´s overenskomst i staten 

for studerende. Derudover skulle vi imødekomme en kritik af for lav løn i frivillige organisationer, og vi har 

ikke råd til at aflønne efter Journalist- eller akademikeroverenskomst. Men vi måtte give Else og Hanne ret 

i, at vi generelt skal passe på med sprogbrugen for ikke at ekskludere ansøgere, som kunne være 

interesserede og kvalificerede. Vi anonymiserer de indkomne ansøgninger, sådan at ansættelsesudvalget 

kan vurdere dem fordomsfrit. 

Anne fra Christianshavn er helt nyt medlem, tilflyttet fra Herning, og ville gerne vide, hvordan hun kan få 

mere information om Alternativet i København og vores arrangementer. Det fortalte vi lidt om, også om 

vores planer for det fremtidige arbejde. Vi kontakter formanden i bydel Indre by for at sætte Anne i kontakt 

med bydelen 

Første maj 

Team event har været i kontakt med arrangørerne af 1. maj i København og opnåede faktisk at få tilsagn 

om, at vi kan deltage officielt for første gang nogensinde. Desværre kan vi i kommuneforeningen ikke 

afsætte de 60.000 kr, det vil koste at have en officiel stand. I stedet indbyder vi til morgenmad i Åbenrå for 

alle interesserede, og så tager vi i samlet flok til Fælledparken. Vi håber at få nogle af vores 

folketingsmedlemmer og borgerrepræsentanter med. Det bliver en festlig og hyggelig dag. 

Indsamling til velgørende formål ved arrangementer 

Team event forbereder at etablere muligheden for, at man i forbindelse med vores events kan donere et 

beløb via mobile pay til en velgørende organisation, og så sender vi det indsamlede beløb videre. 
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Forskellige organisationer er på tale, men før vi vælger, skal vi checke op på, om de lever op til de krav, vi 

må stille om begrænsede udgifter til administration, skattebetaling i Danmark osv. 

Møde med bydelsbestyrelser 

Den 4. april havde vi et vellykket møde med bydelsbestyrelserne, storkredsen og 9 af 

folketingskandidaterne. 6 af de 8 bydelsbestyrelser var repræsenteret. Mødets formål var at få stablet et 

netværk mellem bydelsbestyrelserne og os på benene, og høre, hvordan de nye bydelsbestyrelser er 

kommet i gang. Takket være partistøtten fra kommunen har vi nu mulighed for at give økonomisk støtte til 

bydelene, og det gør alt andet lige arbejdet sjovere. 

Det er meget forskelligt, hvordan det går, nogle steder kniber det med at få engageret frivillige, andre 

steder kører det fint. Vi håber, at når den lukkede facebookgruppe for bydelsbestyrelserne kommer op at 

køre, bliver den interne kommunikation nemmere. Og jo flere ideer og resultater, vi når sammen, jo mere 

bliver der at kommunikere ud til medlemmerne. 

Derfor er det så vigtigt, at bydelene melder ind til os med aktuelle lister på bestyrelsesmedlemmer og 

kontonummer, hvortil grundtilskuddet skal betales. 

Landsdækkende aktiviteter 

De fleste af os kommer til landsmødet i Odense 5.-6. maj, det bliver en god anledning til at møde aktive fra 

andre dele af landet. På næste bestyrelsesmøde lige inden landsmødet drøfter vi vores holdning til 

dagsordenpunkterne. 

Efter landsmødet vil vi søge afholdt et møde med Landssekretariatet om, hvordan vi kan bistå hinanden i 

det fremtidige arbejde. Vi er jo landets største lokalforeningen, og det giver både nogle muligheder og 

nogle forpligtelser. 

Når folketinget er gået på sommerferie i starten af juni, vil vi søge at afholde et arrangement med MF 

Josephine Fock, som har været på tur rundt i landet under temaet: Hvordan kan vi frisætte den offentlige 

sektor. Det tema er bestemt også relevant for os i København, hvor der er mange offentlige arbejdspladser. 

Kommunikation 

Team kommunikation knokler med at få skabt rammerne for den øgede kommunikationsindsats, der vil 

blive sat ind over en bred front, bl.a. takket være den medhjælp, vi forhåbentlig snart kan ansætte i en 

deltidsstilling på 15 timer. Ansøgningsfrist er 25. april, og samtaler vil finde sted kort tid derefter. 

Kommunikationsmedarbejderen skal bl.a. hjælpe os med at få kommunikeret vores politik og visioner ud til 

medlemmer og borgere, og også at få udbredt viden om vores interne arbejde. På den måde skal 

medarbejderen både bistå de folkevalgte på Rådhuset og os som kommuneforening. 

Planerne er ikke udfoldet fuldt ud endnu, men i støbeskeen er bl.a.: 

• At få skabt struktur på de sociale medier og lagt en strategi for, hvad de skal bruges til (facebook, 

instagram, twitter) 

• Udarbejde koncept for mail til nye medlemmer, nyhedsbreve mm 

• Styring af lukkede facebookgrupper 

• ”Medlemsrejsen”, en trinvis plan for inddragelse af nye medlemmer fra interesse til deltagelse 
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Samarbejde med BR-gruppen 

Desværre blev det planlagte fællesmøde mellem os og BR-gruppen den 12. april ikke til noget. Vi har behov 

for at drøfte, hvordan vi som kommuneforening kan blive mere involveret på forkant, også fordi vi er linket 

ud i organisationen. Det har vi ikke fundet modellen på, men vi arbejder videre med det. Konkret skal vi 

have en snak, når kommunikationsmedarbejderen er blevet ansat. 

Vi har fået en dum sag med en regning for 89 ikke- nedtagne valgplakater, som vi har været nødt til at 

betale i første omgang. Vi håber at få i det mindste hovedparten af pengene hjem fra kandidaterne, men vi 

har diskuteret nøglen til fordeling af bøden mellem kandidaterne. Der er forskellige modeller, men nu har vi 

forhåbentlig fundet den, som kan accepteres. 

Vi blev anmodet om at give et økonomisk bidrag til suppleanterne til BR, sådan at de også kunne deltage i 

et internt strategiseminar for borgerrepræsentanterne. Vi besluttede at bevilge et tilskud på 60% af 

kostprisen. Der var ikke enighed i bestyrelsen om det, og fremover vil vi være lidt mere skarpe på, hvad vi 

giver af tilskud til aktiviteter, som ikke er initieret af os og ikke involverer os. 

Øvrige fra teams 

Der er ikke ligefrem væltet ind med ansøgninger fra studerende, som vil evaluere KV 17 som led i deres 

specialeskrivning. Nu sendes opslag også ud på RUC´s interne net. 

Vedtægtsudvalget leder fortsat efter en tovholder. 

Økonomiske bevillinger 

Følgende regninger blev godkendt: 

• Regning fra Københavns kommune på for ikke-nedtagne valgplakater, kr. 15.130 

• Regning fra Monastic på drikkevarer på valgaftenen til presse, kr. 360 

• Tilskud til BR suppleant til seminar, kr. 500 

• Indkøb til møde med bydele, kr 502 – kr. 81 for returvarer 

 

Eventuelt 

Fremover skal der sættes ca tider på dagsordenpunkter, og teamséne skal melde ind på forhånd, hvis de 

har større emner til dagsordenen.  

Næste møde 

3. maj kl. 16.30-19.30 

 

Dagsorden: Matthew  

Ordstyrer: Tara 

Referat: Lisbeth  
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