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KØBENHAVN

REFERAT FRA BESTYRELSENS 15. MØDE 
4. DECEMBER 2018 KL. 17 TIL 19

Vi har nu lagt skinnerne for arbejdet resten af året og januar måned. 
Vi skal have afsluttet denne sæson på en god måde, og der bliver en 
række arrangementer af både festlig og mere organisatorisk art: Den 
Alternative julefrokost, to bestyrelsesmøder, et møde for tillidsvalgte 
Lokaludvalgsmedlemmer, bydelsbestyrelser, og BR-relaterede udvalg, 
”Nytårskur” på Rådhuset. Og så er der clouet, vores årsmøde den 26. 
januar. Det bliver afholdt i Nordvest denne gang.
Åbent bestyrelsesmøde: Der mødte ikke nogen menige medlemmer op.
Husk, at alle der ønsker at tale med os i bestyrelsen, er velkomne den 
første halve time af bestyrelsesmøderne, som er åbne. Den eneste 
undtagelse er 17. december, hvor mødet holdes privat. Men ellers er du 
meget velkommen, hvis du har noget på hjerte.
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EVENTS
Den Alternative Julefrokost i Åbenrå den 12. december er stedet, hvor 
vi skal ønske hinanden god jul og godt nytår – og på glædeligt gensyn i 
2019. Vi giver lidt mad og drikke, og Franciska Rosenkilde, Badar Shah 
og muligvis Kåre Traberg Smith vil komme. Tilmelding på AlleOs er 
nødvendig, men du behøver ikke tage nissehue på...

Franciska Rosenkilde har inviteret os til ”Nytårskur” på sit kontor på 
Rådhuset den 13. januar. Det bliver en kort og ganske beskeden seance, 
men alle medlemmer er velkomne. Her er tilmelding også nødvendig, 
da der er et begrænset antal pladser.

KOMMUNIKATION
Vi har allerede set markante layout mæssige ændringer i 
nyhedsbreve og referater, efter at Frederikke er kommet til som 
kommunikationsmedarbejder. Så vi er super glade for, at Frederikke vil 
arbejde for os. De næste opgaver bliver nyt design til hjemmesiden, og 
der skal laves en forside til evalueringsrapporten. Den er nu ved at blive 
skrevet.

SAMARBEJDET MED TILLIDSVALGTE
Arbejdet med at få etableret et tæt samarbejde med de udpegede 
lokaludvalgsmedlemmer, bydelsbestyrelserne og medlemmer af de 
BR-relaterede udvalg er vi ikke kommet helt i mål med. En del af 
forklaringen ligger hos os selv, vi har ikke fået prioriteret opgaven godt 
nok, men en del skyldes også, at vi har haft svært ved at få BR gruppen 
med. 

Efter omrokeringen på Rådhuset har både Franciska som borgmester 
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og Fanny som gruppeforperson tilkendegivet, at de vil prioritere 
arbejdet med de lokale led i foreningen. Det vil vi holde dem fast på.
Den 9. januar vil vi tage en drøftelse med de tillidsvalgte om, hvad vi 
konkret kan gøre.

MØDE MED FRANCISKA
Matthew og Oliver har haft et godt møde med Franciska, hvor formen 
for det fremtidige samarbejde blev vendt. Der er enighed om, at 
tirsdagsmøderne skal fungere bedre, men måske skal mødetidspunktet 
ændres. Der er tit vigtige møder på Rådhuset om tirsdagen.

ÅRSMØDET
Årsmødet 2019 bliver den 26. januar kl. 11-15 i RumOs, Glentevej 70A, 
2400 København NV.

Stedet er et privat kontorfællesskab, som vi synes er fint egnet til 
formålet. Og vi må selv medbringe fortæring, hvilket gør arrangementet 
en del billigere end de kommunale haller, hvor man er tvunget til at 
købe fortæring til ofte ret høje priser. Indkaldelse går ud med næste 
nyhedsbrev, dagsorden og materialer følger senere. Vi i bestyrelsen er i 
gang med at forberede vores forslag til vedtægtsændringer.

ØKONOMI
Henstanden fra Landssekretariatet gav os likviditet resten af året til de 
arrangementer, vi gerne vil afholde. Den Alternative Julefrokost den 12. 
december bliver for vores regning, så du skal ikke selv medbringe mad 
og drikke.

Der er dukket 2 regninger op i e-boks fra Københavns kommune, 
kr 2530 og kr 1650. Den første vedrører den gamle historie med 
valgplakater, som ikke blev taget ned i tide. Her blev vi i april pr. mail 
opkrævet kr. 15.130 af Københavns kommune. De fleste af pengene er 
det lykkedes at få kandidaterne til at betale i henhold til den aftale, der 
blev indgået mellem dem.

Den anden regning er det ikke lykkedes os at få kommunen til 
at identificere. Vi kan kun se, at den er opkrævet af Teknik- og 
Miljøforvaltningen, men vi kan ikke få oplyst hos kommunen, hvad 
den drejer sig om! Vi gætter på, at det også er valgplakater. Begge 
regninger er betalt, vi skal ikke være i restance til kommunen.

KOMMENDE MØDER OG ARRANGEMENTER
• Den Alternative Julefrokost den 12. december kl 17- 20 i Åbenrå
• Bestyrelsesmøde den 17. december kl. 16-19 hos Lisbeth
• Møde for tillidsvalgte den 9. januar kl. 16.30-19.30 i Åbenrå
• Bestyrelsesmøde den 16. januar kl. 16.30-19.30 i Åbenrå
• Årsmøde den 26. januar kl. 11-15 på Glentevej 70A, NV
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