
   

 

Referat 
Storkreds KBH: referat bestyrelsesmøde – den 23. september 2014 

 

Bestyrelsesmøde for KBH & KBH omkreds 

 

Til stede: 
Jens Kjær Larsen, 
 
Carolina Magdalena Maier, 
 
Charlotte Albæk, 
 
Tor Blaabjerg Sørensen, 
 
Nilas Bay Foged, 
 
Kathrine Lauritzen (Referent) 
 

Bordet rundt; Hvad er der sket siden sidst? 

Vi diskutere kort form på referater og havde derefter en bordet rundt. Tor har snakket medlemslister 

med Karin. Jens vil deltage i det næste torsdagskommunikationsmøde (i skrivende referatstund har han 

dog meddelt, at det ikke er muligt, pga. arbejdspres). Charlotte har kontakt til Nico fra hovedbestyrelsen 

for at diskutere kasserposten. Hun har også mødt Sabine Behrmann, som gerne vil hjælpe med hele 

netværk/funding delen. Carolina har brugt kræfterne siden sidst, på at pege på kredsenes 

spidskandidat ønsker. Nilas fortalte at han har gang i underskriftindsamling sammen med Brian, at han 

har brugt tid på talkshowet, han kigger på uddannelsesstrategi, han har fået tømt hubben for 

kontorinventar og det er nu at finde i hans kælder. Desuden har Café Under Elmene sagt at vi kan 

bruge et lokale i deres kælder som mødested. Kathrine fortalte om sit møde med Maj og gennemgik 

med hjælp fra Nilas formen på de politiske laboratorier i version 2.0. Kathrine har også aftalt møde med 

Jan van der Loo og Søren Walter vedr. oprettelse af Omegns Storkredsen. 

 

Mødet generelt 

Vi har meget at snakke om, og for lidt tid. Amibitionen var at få talt samtlige ansvarområder igennem, 

så den ansvarlige på området til den 4. okrtober, kan udarbejde en kondenseret strategi for sit eget 

område. Vi nåede at vende: 

 POLA 2.0 (Carolina) 

 Organisering og aktivering af medlemmer (Tor) 



   

 

 Spidskandidater – Hvad kan vi gøre for dem – hvad kan de gøre for os (Kathrine) 

Og nåede dermed ikke: 

 Vælgererklæringer og medlemshvervning (Charlotte) 

 Lokalt netværk (Charlotte) 

 Økonomi & Fundraising (blev på mødet tilføjet som punkt) (Charlotte) 

 Kommunikation & PR (Jens) 

 Kontakt til andre storkredse (Kathrine) 

 Diverse – Hvad har vi glemt (Nilas) 

Umiddelbart fungerede den tavse brainstrorm med efterfølgende uddybning godt, men det tog for lang 

tid. 

Vi vendte også, at hver områdeansvarlig skal have en Buddy, han/hun kan vende sit område med. 

Vi fik afslutningsvis talt kort om kommunikation og vi diskuterede at vi skal bruge facebook mere aktivt, 

så vi er synlige. Hvor Jens er ansvarlig for den formelle kommunikation, er det et fælles ansvar at være 

synlige på Facebook. 

 
 

Beslutninger og opgaver 

Referater fra vores møde skal være beslutningsreferater plus en kort beskrivelse af mødet, som i evt. 

redigeret form, kan publiceres på Facebook. 

Ansvarlig: Referenter Gælder: Fra nu af… 

 

Fremadrettet skal agender indeholde tidsangivelser og mødelederen gøre sit bedste for at tiderne 

overholdes 

Ansvarlig: Mødeledere Gælder: Fra nu af… 

Carolina udarbejder forslag til agenda den 4. oktober og deler på facebook 

Ansvarlig: Carolina Gælder: Inden 4. oktober 

Kathrine finder ud af om vi kan være i SSF’s lokaler den 4. oktober 

Ansvarlig: Kathrine Gælder: Inden 4. oktober 



   

 

Kathrine laver agenda til tirsdag den 30. hvor vi skal møde vores spidskandidater og afslutte 

brainstormen over respektive områder 

Ansvarlig: Kathrine Gælder: Inden 30. september 

Hver områdeansvarlig skal til den 4. oktober udarbejde en plan for hvad målet med deres område er for 

2014 og lave en prioritering over opgaver. 

Ansvarlig: Områdeansvarlige Gælder: Inden 4. oktober 

 


