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Post Mandat/Makkerskab Tilstede 
Forperson Trine Hertz X 
Næstforperson Martin Boserup X 
Kasserer Christian Melsen  
Bestyrelse Magnus Haslebo  
Bestyrelse Ida Blinkenberg Lidell  
Bestyrelse Vilhelm Stamp Nordahl X 
Bestyrelse Ulla Manel Berghagen X 
Suppleant Theis Krarup Hansen  
Suppleant Rikke Schlosser X 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved minimum fire deltagende medlemmer  
(inkl. forperson eller næstforperson). 

 
Mødet fulgte ikke den planlagte dagsorden, da Christian har meldt sig ud af 
bestyrelsen og af Alternativet. Mødet blev i stedet med flydende dagsorden og 
mødeledelse. 
 

1. Christian ønsker ikke en dialog om sin beslutning, hvorfor Theis er blevet 
underrettet, så han kan træde ind i bestyrelsen ved et bestyrelsesmøde i 
uge 14.1 
 

2. Trine bliver kasserer indtil det kan bekræftes, at Magnus gerne vil være 
det.2 

 
3. Forretningsordenen har to udeståender; hvor det ene blev lukket.  

 
Nemlig det om dobbeltroller. Følgende blev aftalt: 

 
Man kan ikke være; 

1. KV-kandidat og bestyrelsesmedlem/suppleant 
2. I KV-organisation/kampagneteam o. lign. og 

bestyrelsesmedlem/suppleant 
3. Ansat i Alternativet København og bestyrelsesmedlem/suppleant 
 
Udover ovenstående så er der andre dobbeltroller i Alternativet 
København, vi skal være opmærksomme på, men som er i orden. 

 
Bestyrelsesmedlem og med i en aktiv gruppe i Alternativet København. 
Bestyrelsesmedlem i flere foreninger under Alternativet. 
Bestyrelsesmedlem og ansat i en anden forening under Alternativet. 
Bestyrelsesmedlem og kandidat til FV eller RV. 
Bestyrelsesmedlem og anden tillidspost andet sted i Alternativet. 
 
Der vil i bestyrelsen foregå KV-arbejde, som men selvsagt kan deltage i. 
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Udeståendet om tavshedspligt etc... blev ikke behandlet færdigt. Men 
forretningsordenen er gældende i sin nuværende form. 

 
4. Rolf har givet udtryk for bekymring om, om han i forslaget til den 31/3 

bliver taget til indtægt for holdninger, han ikke har. Martin ringer til Rolf 
for tage en snak med ham, om at han ikke tages til indtægt i forslaget.3 
 

5. Kommunikationsholdet har besluttet, at bestyrelsen skal bruge FB-
gruppen til at kommunikere med hinanden og holde de forskellige hold 
underrettede. Holdet har desuden besluttet, at layoutet af dagsordenen og 
referatet følger den tidligere bestyrelses layout af samme – med få 
ændringer. 

 
6. Bydelsholdet har sendt en invitation til samtlige bydele om en 

inspirationsdag den 6. maj i Åbenrå. 
 

7. Årshjulholdet har lavet et layout, som findes både som billede og som en 
interaktiv side på følge url. 
https://realtimeboard.com/app/board/o9J_k06xTBQ=/ 
Ønsker den øvrige bestyrelse tilføjelser sendes de til Martin. 
 

 
Referent Martin 
 
 
 
Godkendelse af referat 
Godkendt (underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer): 
 
 
 
 
Læst (underskrives af de ej deltagende bestyrelsesmedlemmer) 
 
 
 
 
                                                   
1 Det er efterfølgende aftalt, at Ida laver en doodle for at finde en dato. 
2 Magnus har efterfølgende bekræftet, at han gerne vil være kasserer. 
3 Rolf og Martin talte sammen mandag. Rolf blev glad for at høre, at bestyrelsen 
var oplyst om hans indsigelser. 


