
   

 

Referat 
Storkreds KBH bestyrelsesmøde – den 11. januar 2016 

 

Referent: Gitte  
Tidsstyre: Andreas  
Dokumentarist: Brian Frandsen  
 
Landsorganisationen efter mødet d. 29.12. v/ Kathrine 
• Mødet i Odense var godt og tiltrængt. Roser til dem som tog initiativ. Man kunne mærke at ting spire 
og bobler i Alternativet.  
 
Lokalforeninger v/ Fabrizio 
• Fabrizio er i gang med at få fat i Drageør. København og Frederiksberg er i gang.  
• Troels og ? hjælper til i opstartsfasen 
• 18/1 Opstartsmøde i Tårnby og 28/1 i Dragør  
 
Hus v/ Kim  
• Kim har på vegne af bestyrelsen lavet udkast til overenskomst for Åbenrå 
• Overenskomst ligger nu på Nils (fra LS) bord 
 
Organisation v/ Andreas 
• Vi vil gerne have observatører/betragter med til bestyrelsesmøder fremadrettet eks. Troels (har sagt 
ja) og evt. Rasmus, som tager temperaturen på bestyrelsen og vores arbejdet. Vi skal være tydelige på, 
hvad formålet med en refleksionsgruppe er. Andreas, laver et udkast til konceptet.  
 
Kommunikation v/ Stine 
• To medlemmer har meldt sig til at være med i kommunikationsgruppen sammen med Stine, og 
kommer til at hjælpe med nyhedsbrevene i fremtiden.  
• Niels-Simon bliver tovholder på nyt debatkoncept i nyhedsbrevet. Der kommer til at være et fast 
koncept, som Stine udtænker.  
• Deadline d. 16/1 for input til januar-nyhedsbrev  
 
Fremtidige møder v/Kathrine 
• Åbenbestyrelsesmøde d. 25/1 og 8/2 
• Kathrine tager fat i Nilas og Troels, og laver udkast til årsplan, et dynamisk dokument som lægges op 
på Facebook 
 
Alternativet Københavns foreningsmæssige struktur v/ Kim 
Første drøftelse af mulige modeller for opgave- og ansvarsfordeling ml. storkredsforening og 
kommuneforeninger 
• Kim arbejde videre med Model1, som revideres. Der skal etableres 4 kommuneforeninger inkl. 
Københavns Kommuneforening og 10 (?) lokalforeninger, så vi lever op til kravene i forhold til opstilling 
til Kommunalvalg (og andre valg i øvrigt) 
 
Milepælsplan vedr KV17 v/ Kim 
Drøftelse af KV-gruppens indstilling om milepælsplan 
• Vi opprioriterer uddannelse af potentielle kandidater (lig uddannelsen i Århus), og udskyder selve 
indstilling af kandidater til senere.  
 
Regnskab 2015 v/Gitte 
Gennemgang og godkendelse af regnskabet for 2015.  
• Fabrizio indhente tilbud på revisionsløsninger 
• Vi overvejer, om vi skal have en medlemsvalgt kritisk revisor  
 



   

 

Budget 2016 v/Andreas 
Første behandling af foreningens budget for 2016 
• Andreas og Gitte laver udkast til projektansøgning og evt. krav 
• Vi snakker budget igen på et af de kommende bestyrelsesmøder 
Video exit interviews til FB KBH gruppe 


