
ALTERNATIVET 
Storkreds København 

Referat 

Dag og tid Tirsdag 04.10.2016 

Sted Åbenrå 

Fra bestyrelsen 
deltog 
Afbud 

Jens, Julie, Katinka, Kathrine, Palle, Stine 
Kim 

Referent Katinka 

Dagsorden 1.    Opsamling på To-Do’s fra sidst (Tjek referat/Palles liste i Trello). 
 
2. Vedtagelse af forretningsorden 
Vi samler op på kommentarer og retter til og satser på at beslutte 
 
3. Status på Opstillingsmøde 
 
4. Gennemgang af åbningsbalance 
 
5. Gennemgang og drøftelse af de input vi hver især fik på årsmødet. Hver 
medbringer deres :) 
 
6. Drøftelse af mål og indhold for vores weekend 
FP-skabet har vendt følgende ideer, til tænke over: 

- Vi leger med ”Story of Self” konceptet 
- Vi udfolder hvad vi ser vores opgave er som storkreds og som bestyrelse 
- Vi udfylder vores bestyrelses årshjul/kalender 
- Vi finder ud af, hvordan vi pakker året ind i fed kommunikation 
- Vi får styr på hvordan vi griber et FT valg an 

Vi vender ideerne på mødet, hvor vi også vender hvem vi evt. kunne have med til at 
facilitere os 
 
7. Beslutning om møderække indtil jul 

Oplægget er, at vi holder et bestyrelsesmøde mere inden vores weekend, og at 
de to næste møder bliver åbne; Det første med det formål at vende årshjulet med 
medlemmerne og på det næste diskutere budgettet. Tænk over hvad I synes, så 
vender vi det, beslutter hvad vi gør og får datoerne i kalenderen 

 
8. Ansøgning Å-projekt 
 
9. Hvor skal vi publicere bs-referater i Dialog/Palle 
10. Evt. 

. 
  

Beslutninger          
       Goddag og 
       ”Hvordan har vi det” runde 

1. Godkendelse af referat 
2.  

Opsamling ”to do” liste 
 
Trello. 



Palle anbefaler Intro. til Trello på vores BS weekend 
 
Nyhedsbrev og event 
Trine kan ikke sidde med det alene, så hvem vil være med. 
 
Talte kommunikation og Trines rollemodel. Vi skal alle have læst Trines 
oplæg til vores BS weekend. 
 
Opstilling Råd 
Kathrine har talt med Nis fra landssekretariatet. 
Vi kan vente med opstilling til Konfliktmælingsråd og ombudmandsråd til 
november. 
Evt. opstilling og valg på et og samme åbent BS møde. 
Jens tager bolden. 
 
FT beredskab / Valg? 
Når vi har kandidater skal de måske holdes lidt i ”hånden” af BS 
Vi spørger Troels om han vil starte kandidat gruppen op. 
Ros til kandidatudvalget specielt stor tak til Kim 
 

2.    Bestyrelsens forretningsorden. 
Katrine læser op og vi taler om hvert afsnit. Vi blev enige om: 
Rettelse omkring sekretariatsmedarbejderen. 
Rettelser til Trello afsnit 
Rettelse til afsnit om Referent 
Tilføjelse af mindretalsudtalelse til referat med navns nævnelse. 
Forretningsorden vedtages med rettelser. 
Kathrine sender rettet forretningsorden ud. 
 

3. Opstillingsmøde til FT på plads og stor tak igen til Kim. 
 

4.    Åbningsbalance. 
Julie har ikke adgang til kontoer endnu og kan derfor ikke komme med en 
status. 
Vi har brug for at vide hvad vi har på kontoen og hvad vi har af udgifter. 
Julie vil gøre sit for at have et overblik til næste møde. 
 

5. Vi springer punkt 5 over på grund af tidsnød. 
 

6    BS Weekend 29.+30. oktober 
Punkter til BS weekend: 
-Vi leger med ”Story of Self” konceptet 
- Vi udfolder hvad vi ser vores opgave er som storkreds og som bestyrelse 
- Vi udfylder vores bestyrelses årshjul/kalender 
- Vi finder ud af, hvordan vi pakker året ind i fed kommunikation 
- Vi får styr på hvordan vi griber et FT valg an 
-    Gennemgå Trello v. Palle 
-    Afgøre hvordan og hvor meget vi vil bruge suppleanter 
Talte om at få en med til at facilitere os på weekenden. 
Kathrine kontakter Troels / Niko. 
Evt. gemme ”Story of Self” til en anden gang? 
Skriver du Kathrine endelig Agenda? 



 
Vi tager til Dyreborg lørdag morgen kl. 09.00  og retur søndag kl. 15.30  så vi 
er i KBH. ca. 18.00. 
Adresse: Fiskervænget 15 
               Dyreborg 
               5600 Fåborg 
               Tlf. 62618814 
 

6. Møderække af BS møder inden jul: 
7.  

tirsdag 25.10 kl. 19.00-21.00 
tirsdag 08.11 kl. 17.30-20.00 Åbent BS (årshjul) 
onsdag den 16.11 kl. 18.00-21.00 Åbent BS (Valg til Råd) 
tirsdag 22.11 kl. 17.30-20.00 Åbent BS (Budget) 
+ et møde i december, fastlægges på næste møde 
 
Katinka melder afbud til den 25.10 
 

8.    Ansøgning fra Trine Holmgaard til Å-workshop med installationskunst som 
bærende element. 
Godkendt. 
 

8. Spørgsmål om hvor vi lægger referater op. 
9.  

Referater skal til godkendelse i vores interne Facebook gruppe og derefter i 
Dialog. 
 

10. Evt. Kathrine: 
 
Vær opmærksom på vores fælles mail i alternativet. 
Hovedbestyrelsen har inviteret forpersoner til ”advicery Board”. Kathrine 
sender orientering rundt. 
Kathrine og Trine efterlyser nogen blandt os der kan skrive ud om de valgte 
kandidater efter valg på søndag 9.10. 
Ingen kan finde tiden og Kathrine vil bede Lia-Sofia tage den. 
 
Katinka 05.10.16 
  

 


