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Alternativet København 

 

Referat fra bestyrelsens 4. møde den 27. februar 2018 kl. 19-21.30 

 

Bestyrelsens teams er nu gået ind i en konkret-implementerings-fase. Desværre bakser vi stadig med at 

få økonomien på plads, og det forsinker initiativerne. Der er nyt om møde med tillidsvalgte og 

bydelsbestyrelser samt om evalueringen af KV 2017. 

Vi vil gøre en større indsats for at få synliggjort vores tilbud til medlemmerne om at møde bestyrelsen den 

første halve time af bestyrelsesmøderne. Konkret annonceres det nu på Facebook og i kalenderen på 

AlleOs. 

Til stede 

Matthew Daniali, Finn Hermansen, Søren Oliver Jørgensen, Tara Saecker, Lisbeth Jarlov, Martin Wehding, 

Karl-Emil Mathiassen (fra kl. 19.30). 

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

Stadig uklarhed om økonomi 

Desværre har det trukket ud med at få overdraget netadgang hos banken fra gamle til nye kasserer. Derfor 

har den tidligere kasserer Martin Boserup en tid endnu måttet ordne betalingerne for os, og vi har ikke 

kunnet søge partistøtte. Men nu ser overdragelsen ud til snart at kunne ske. 

Der er desværre endnu ikke fuldt overblik over vores indtægter i 2018. Et møde med Storkredsen om vores 

andel af partimidlerne førte ikke til noget, og vi har et nyt møde den 1. marts.  

Derudover er det uklart, hvad vores præcise andel af udgifter til leje og drift af lokalerne i Åbenrå skal være. 

Det håber vi også snart at få på plads. 

Kontoen pr. 1.1.2018 havde (heldigvis) et indestående på kr. 12.047. De er nu brugt til 

• Fortæring til årsmødet 7.1.18: kr. 4.653 

• Støtte til Mangfoldige stemmer mod racisme: kr. 500 

• Bøde for ikke nedtagne valgplakater: kr 3.137 

• Støtte til 8. marts arrangement i Åbenrå: kr. 3.000 

 

Fordeling af grundtilskud til bydelene 

Der er afsat 26.000 kr på budgettet til grundtilskud til aktiviteter i bydelene. De fordeles ift bydelens 

medlemstal, og pengene udbetales på én gang til den økonomiansvarlige i bydelen, så snart vi har fået 

penge i kassen. Bydelen skal selv holde hus med pengene. 

Udover grundtilskuddet kan bydelen søge en pulje på 10.000 kr til konkrete aktiviteter. 

Bestyrelsen håber med denne saltvandsindsprøjtning at give bydelene bedre mulighed for at køre lokale 

aktiviteter, hvilket vil være til gavn for Alternativet i hele København. 
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Fordelingen af grundtilskuddet for 2018 er 

  
    

Bydel medlemstal andel af Kbh tilskud kr 

Nørrebro 531 0,193 5028 

Østerbro 393 0,143 3721 

Valby 157 0,057 1487 

Indre By 331 0,121 3134 

Vanløse/Brønshøj 227 0,083 2149 

Sydhavn/Vesterbro 368 0,134 3484 

Bispebjerg/NV 229 0,083 2168 

Amager 510 0,186 4829 

Total 2746 1,000 26000 

    

Medlemstal pr. 15.02.18    
 

Gang i samarbejdet med BR-gruppen 

2-3 medlemmer af bestyrelsen deltager nu fast i BR-gruppens møde forud for det månedlige byrådsmøde. 

Hvilke personer, der deltager, afhænger af dagsordenen, da vi fastholder vores teambaserede arbejdsform. 

Derudover vil vi afholde jævnlige fællesmøder for hele bestyrelsen og BR-gruppen. Det første møde vil vi 

indkalde til. 

Bestyrelsen synes, at vi har fået et godt og tillidsfuldt samarbejde op at køre, og vi får betroet vigtige 

opgaver. For eksempel har 3 bestyrelsesmedlemmer indkaldt og vurderet ansøgere til den ledige 

bestyrelsespost i HOFOR (Hovedstadens forsyningsselskab). Vi har blandt 23 ansøgere udvalgt 3 yderst 

kvalificerede ansøgere, som vil blive indkaldt til samtale med ansættelsesudvalget snarest. 

Et vigtigt emne for samarbejdet er, hvordan vi får effektiviseret kommunikationen mellem BR gruppen og 

medlemmerne. Team kommunikation arbejder helt konkret med det, og vi håber stadig at få råd til 

ansættelse af en kommunikationskyndig medhjælp. 

På næste bestyrelsesmøde tager vi en grundigere drøftelse af kommunikationsflowet mellem BR, 

bestyrelsen, bydelene og medlemmerne på grundlag af oplæg fra team kommunikation. 

Møde med tillidsvalgte og bydele 

Vi har indkaldt de tillidsvalgte i de forskellige BR-relaterede udvalg til et fællesmøde den 5. marts. Mødet 

skal fungere som et netværks- og lyttemøde, hvor vi kan drøfte, hvad vi kan bruge hinanden til. Der er jo 

tale om indholdsmæssigt meget forskellige tillidsposter fra billedkunstudvalg over kollegiebestyrelser til 

hjemmeværnets distriktsudvalg. 

I mødet deltager også BR-gruppens sekretær og BR-medlem Franciska Rosenkilde. 

Vi vil også indbyde bydelsbestyrelserne til et fællesmøde efter påske. Det er vores intention at mødes med 

bydelsbestyrelserne flere gange om året. Bestyrelsesmedlemmerne har deltaget i bydelenes årsmøder, og i 



3 
 

 

det hele taget vil vi holde tæt kontakt med bydelene. Et vigtigt emne for samarbejdet er kommunikationen 

i organisationer, herunder hvordan vi får synliggjort arbejdet og engageret nye medlemmer. 

Evalueringsprojektet sendes i studenterudbud 

Da det har vist sig, at vores økonomi er mere usikker end først antaget, har vi valgt at takke nej til de ret 

dyre tilbud på en evaluering af KV 2017, som den tidligere bestyrelse havde indhentet hos 2 

konsulentfirmaer. 

Vi holder fast i, at evalueringen skal foretages helt uafhængigt af partiets ledende organer, men vi har nu 

valgt at lade opgaven gå i udbud på kandidatuddannelserne på Statskundskab, Sociologi og Antropologi. 

Håbet er, at vi interessere én eller evt. flere specialestuderende til at påtage sig opgaven henover 

sommeren og efteråret. 

Team evaluering påtager sig at tale med interesserede studerende og aftale nærmere med dem. 

Kandidatforløb forud for folketingsvalg 

Bestyrelsen er med i arbejdet med at tilrettelægge processen med indkaldelse, udvælgelse og opstilling af 

kandidater til folketinget. Der har meldt sig 23 kandidater, og de skal præsentere sig på et møde den 18. 

marts. Her vil bestyrelsen deltage i det praktiske arbejde. 

 I øvrigt henviser vi til informationer udsendt af Storkredsen. 

Forretningsorden 

Team intern administration har udarbejdet et udkast til forretningsorden for bestyrelsen. Udgangspunktet 

er, at samarbejdet skal være værdibaseret og bygge på tillid og respekt for fællesskabet. Derfor skal der 

være så få regler som muligt. 

Der skal kigges nærmere på nogle punkter, især kommunikationen, men vi blev enige om først at lægge os 

fast på den endelige udgave om 2-3 møder, når vi har fået nogle flere erfaringer. 

Indtil videre synes vi, det går rigtig godt med at få samarbejdet til at fungere! 

 

Næste møder 

• 19. marts kl. 16.30-19 

• 12. april kl. 16.30-19 (kombineres evt med møde med BR gruppen) 

Team intern administration indkalder fremover til møder i bestyrelsen. 

Mødeleder: Tara 

Dagsorden: Matthew 

Referat: Lisbeth 

 

 

 


