
   

 

Referat 
Storkreds KBH bestyrelsesmøde – den 7. marts 2016 

 

Til stede: 
Til stede: Kathrine, Stine, Kim, Fabrizio, Mark, Niko, Helena, (Gitte fra kl. 20) 
Fraværende: Andreas 
Referent: Helena 
Dirigent: Kim 
Tidsstyrer: Stine 
 

Check-in fra alle 

 

Opsamling ved Kathrine  

Referaterne fra de seneste par møder er nu godkendt.  

 

Gennemgang af forslag til budget  

Budgettet er udviklet på baggrund af det åbne bestyrelsesmøde d. 22. februar 2016 i Åbenrå 33. 

Generelt lignede de tre arbejdsgruppers forslag hinanden en del, hvilket gjorde sammenskrivningspro-

cessen rimelig simpel.  

Et budget som vores kan sagtens menes vedtaget på et årsmøde. Grundet processen med det 

forgang-ne årsmøde og skabelsen af dette budget på det åbne bestyrelsesmøde d. 22. februar, mener 

bestyrel-sen samstemmigt, at budgettet kan vedtages i bestyrelsesrummet.  

 Regelsæt for rejsegodtgørelser udvikles senere 

Ændringer til budgettet 

 90.000kr fra aktivitetspuljen til kommuneforeningspuljen og bydelsforeningerne 

 Opstart af bydelsforeninger 10.000kr (før formel etablering) 

 1000kr. til stiftelse af hver bydel 

 Bydelsforeninger 10.000 (efter formel etablering) 

 1000kr. pr. stiftet bydel 

 Kommuneforeninger på 90.000kr. 

 Aktivitetspuljen på 95.000 

 10.000kr. til Indretning af Huset 

 10.000kr. til kommunikation (ny post) 

Stine og Mark laver udkast og oplæg til ansøgningspuljens kriterier.  

Fabrizio laver udkast til retningslinjer for udbetalinger til kommuneforeningerne.  

Niko og Stine starter forberedelser for årsmødet for storkreds København i 2016.  



   

 

 Beslutning: Etablering af en storkreds Københavns hjemmeside 

 Beslutning: Punkt til næste åbne bestyrelsesmøde er diskussion af Storkredsens funktion ift. 

kommuneforeningernes funktion. Herunder diskussion omkring antallet af bydele i Køben-havn. 

 Beslutning: Næste åbne bestyrelsesmøde er d. 31. marts kl. 18:00 i Åbenrå. Kim, Mark, Fabri-zio 

og Helena planlægger. 

 

Diskussion om honorering af frivillige 

Bestyrelsen ønsker ikke at lønne frivillige økonomisk. 

Økonomisk støtte til projekter kan søges fra aktivitetspuljen.  

Fabrizio bakker ikke op om ansættelsen af en studentermedhjælper.  

 

Tegningsregler for Alternativet Københavns bestyrelse 

Diskussion om udkastpapir.  

 Beslutning: Tegningsreglerne vedtages.  

Kattesundet – Flytning  

 Beslutning: De 10.000kr. for flytteomkostninger betales jf. referat fra d. 2/8 2016.  

Principper for bestyrelsesarbejdet  

 Beslutning: Udkastet til principper for bestyrelsesarbejdet godkendes. 

 

Eventuelt 

 Beslutning: Helena skriver oplæg til nyhedsmailen omkring deltagelse i Ungdommens Folke-møde i 

Søndermarken. 

 Beslutning: Gitte deltager i Copenhagen Meeting på Christiansborg i stedet for Kathrine. 

Kommende punk til bestyrelsesmøde: Diskussion af Folketingsvalg og håndtering.  

 Beslutning: Princippet omkring forbuddet mod at tage beslutninger under eventuelt fjernes. 

Beslutning: Vi laver alle lige en up date på vores nuværende alternative roderier på Facebook.  

Links  

Budget for Alternativet København 2016  

Besluttede principper for bestyrelsesarbejdet 

 

http://wiki.alternativet.dk/images/f/f4/ALT_KBH_B2016_endelig.xlsx
http://wiki.alternativet.dk/images/f/f5/Besluttede_principper_for_bestyrelsesarbejde.docx

