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Referat af bestyrelsens 3 møde den 13. februar 2018 i Åbenrå 

 

Bestyrelsen har haft en længere og vigtig drøftelse af budgettet for 2018, og dermed af vores 

prioriteringer for det kommende år. I referatet her kan du læse mere om, at vi har besluttet at flytte 

rundt på nogle midler ift det budgetforslag, som blev fremlagt af den gamle bestyrelse på årsmødet. Der 

er også vigtigt nyt til bydelene og en nyskabelse på kommunikationsområdet. 

Vi minder om, at første halve time af bestyrelsesmøderne er åbne for alle medlemmer. Tilmelding er ikke 

nødvendig. 

Til stede 

Matthew Daniali, Karl-Emil Mathiassen, Søren Oliver Jørgensen, Finn Hermansen, Tara Saecker, Cecllie 

Traulsen, Lisbeth Jarlov, Martin Wehding. 

************** 

 

Budget for 2018 

Som helt ny bestyrelse har vi måttet sætte os grundigt ind i foreningens økonomi. Indtægterne består af 

dels den kommunale partistøtte, dels de partimidler, vi kan få fra Storkredsen. Det første beløb kender vi, 

det andet kan vi endnu ikke være sikre på. Foreningen har ikke en kassekredit i banken, derfor kan vi ikke 

afholde udgifter, hvis ikke vi har pengene. På grund af kassererskiftet tager det nogen tid for Lisbeth at 

blive akkrediteret til bankens konto, og vi har endnu ikke kunnet søge partistøtte. Det vil dog nok kunne ske 

meget snart. 

Vi er enige om, at økonomien er den samlede bestyrelses ansvar, og at vi skal holde hus med pengene. På 

den anden side skal vi selvfølgelig også have sat gang i aktiviteterne, så de penge, der er, skal ud at arbejde. 

Da budgettet ifølge vedtægterne ikke skal besluttes af generalforsamlingen, har vi tilladt os at ændre på det 

forslag, som blev fremlagt på årsmødet 7. januar. Det sker ud fra tilkendegivelser på årsmødet samt den 

politik, vi selv stillede op på. Helt konkret betyder det: 

• Posten evaluering sættes ned med 30.000 kr 

• Der skabes balancé i budgettet fremfor et budgetteret underskud på knapt 10.000 kr 

• Bydelenes faste grundtilskud øges med 10.000 kr 

• Der afsættes yderligere 10.000 kr til kommunikationsopgaver (studentermedhjælp) 

 

Nedenfor kan du se budgettet, som det nu ser ud. Der er nogle klare konsekvenser for dels den evaluering, 

som skal gennemføres, dels arbejdet i bydelene. Samtidigt får vi mulighed for at sætte mere kul på 

kommunikationen. 

 

Budget kommuneforening København 2018 
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  Budget 2018 (7.1.) Budget 2018 (13.2.) 

INDTÆGTER 338.759 338.759 

heraf tilskud fra storkreds 110.000 110.000 

Heraf partistøtte 228.759 228.759 

heraf donationer 0 0 

UDGIFTER 348.411 338.411 

Bank 1.000 1.000 

Kommunalvalg/evaluering 150.000 120.000 

Bydele 26.000 36.000 

heraf grundtilskud + møder 16.000 26.000 

heraf pulje 10.000 10.000 

årsmøder 6.000 6.000 

events, socialt 27.500 27.500 

heraf faste events 7.500 7.500 

heraf workshop og andet 20.000 20.000 

frivilligpleje 10.000 10.000 

Administration 111.320 121.320 

heraf komm/ student 70.000 80.000 

heraf lokaler Åbenrå 40.320 40.320 

uforudsete 16.591 16.591 

Balance -9.652 348 

 

Mindre omfattende evaluering af KV 17 

Årsmødet besluttede, at der skal gennemføres en evaluering af forløbet op til KV 17. Der var af den gamle 

bestyrelse indhentet 2 tilbud, som var meget flotte, men også ambitiøse og dyre. Begge lå på 200.000 kr, 

mens der kun var afsat 150.000 kr på budgettet. Selv dette er en stor belastning for en lille økonomi som 

vores, og derfor har vi besluttet at sætte et mindre beløb af. Evalueringen skal gennemføres, men det bliver 

i en mindre udgave. Evalueringsgruppen skal undersøge de muligheder, der er. 

Tilbudsgiverne får nu besked om bestyrelsens beslutning og en forklaring på den ændrede prioritering. 

 

Flere penge til bydelene 

Bestyrelsen ønsker at få et godt og tæt samarbejde med bydelene, sådan at de kommer til at blive en mere 

integreret del af hele organisationen. Det er bydelene, der er tættes på medlemmerne, og vi ser gerne, at 

en stor del af aktiviteterne kommer til at foregå i bydelene. Flere penge til bydelene vil forhåbentlig også 

kunne ansvarliggøre de lokale bestyrelser og gøre deres arbejde lidt sjovere. Samtidigt har vi tillid til, at 

bydelene er i stand til at forvalte deres midler på en måde, som er til gavn for Alternativet i hele  

København. Vi ser ikke noget problem i, at de bruger pengene forskelligt, vilkårene er jo netop forskellige i 

de forskellige dele af København. 
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Vi har dog også lyttet til den erfaring, at alle penge til bydelene ikke tidligere er brugt. Derfor forhøjer vi 

grundtilskuddet til bydele med 10.000 kr samtidigt med, at vi beholder en lille pulje, som bydelen kan søge. 

Det skal ske på en hurtig og ubureaukratisk måde.  

Team AKA skriver til bydelene herom og vil samtidigt indbyde til et fællesmøde for bydelsbestyrelserne og 

os. 

 

Studentermedhjælp til kommunikationsopgaver 

På mødet med BR medlemmerne drøftede vi brugen af de penge, der i budgetforslag til årsmødet blev sat 

af  ”støtte til BR”. Vi var enige om, at det primære er at få kommunikeret de gode historier om Alternativet 

København ud til medlemmer og borgere, og indimellem kunne give en grundigere baggrund for den 

politik, der føres. Derfor vil vi ansætte en studentermedhjælp til kommunikationsopgaver. 

Da vi ikke som kommuneforening kan være arbejdsgiver, skal ansættelsen formelt ske hos enten 

Landssekretariatet eller Storkredsen, men det er kommuneforeningen København, som giver opgaverne.  

Vi regner med en ansættelse på 15 timer om ugen til primært kommunikationsopgaver, men også andre 

opgaver for kommuneforeningen.  

Team kommunikation tager sig af stillingsopslag og ansættelse. 

Møder med BR gruppen 

Vi deltog i BR-gruppens gruppemøde den 6. februar og drøftede også her kort det fremtidige samarbejde. 

Vores holdning er fortsat, at københavnerbestyrelsens opgave primært er organisatorisk. Men 

bestyrelsesmedlemmerne kan enkeltvis på linje med andre medlemmer indgå i politiske baggrundsgrupper. 

Da der pludseligt opstod mulighed for, at Alternativet kan få en bestyrelsespost i HOFOR, har vi sendt et 

stillingsopslag ud via medlemsmailen, og vi indgår sammen med BR-gruppen i et ansættelsesudvalg, 

Desværre er ansøgningsfristen ultrakort. 

Fremover vil vi deltage i BR gruppens gruppemøde forud for byrådsmøderne, dvs en eftermiddag om 

måneden. Vi vil ikke nødvendigvis deltage alle hver gang, det må afhænge af dagsordenen og, om man kan 

få fri fra arbejde eller studier. Men de relevante teams skal være repræsenteret. Derfor har vi bedt om at få 

dagsordenen ud i god tid.  

Den løbende kontakt med BR gruppen imellem møderne varetages af praktiske grunde primært af Matthew 

og Finn, men al mailkorrespondance skal ske via den generelle københavnermail, som hele bestyrelsen har 

adgang til. 

 

Øvrige arbejde i teams 

Alle teams er i fuld gang med deres arbejdsområder. Udover det allerede nævnte er det p.t.: 

Vedtægtsteam 
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Teamet har fastsat en proces for arbejdet. Først en brainstorming med medlemmerne på 3-4 

møder, dernæst arbejde i et udvalg og endelig en juridisk vurdering af forslag til nye vedtægter. 

Teamet vil søge tovholdere til grupperne blandt de frivillige via opslag på Facebook og Alle Os. Så 

meld dig, hvis du er interesseret i at være med i arbejdet. 

 

Event team 

Teamet arbejder med årshjulet. De faste traditioner videreføres, men derudover er der nyskabelser på vej. 

Teamet orienterede om nogle ideer, og dem kan I glæder jer til at høre nærmere om. 

3 ansøgninger om økonomisk støtte i forbindelse med 8. marts (Kvindernes internationale kampdag) og FNs 

internationale dag mod racisme 17. marts blev behandlet. Teamet giver ansøgerne svar. 

AKA-gruppen (Alternativet Københavns arme) 

Teamet er på rundtur til bydelenes årsmøder. Derudover har vi deltaget i Storkredsens generalforsamling, 

og vi skal have et særskilt møde mellem de to bestyrelser. 

Finn er gået ind i det kandidatudvalg, som tilrettelægger proceduren frem til opstilling af 

folketingskandidater. Vi vil også gå ind i det landsdækkende udvalg om opstilling til Europaparlamentet. 

Udover at indbyde bydele til fællesmøde, vil vi også invitere de medlemmer, som har fået tillidsposter i 

forskellige BR-tilknyttede udvalg/organer.  

Kommunikationsteam 

Teamet er i gang med det store arbejde, det er at kortlægge de nuværende kommunikationskanaler og 

vurdere, om de opfylder behovet. Teamet indhenter rådgivning hos medlemmer, som har særlig ekspertise 

på området. 

Team intern administration 

Punktet om forretningsorden blev udsat til næste møde. Teamet fremlægger et forslag. 

 

Næste møde 

27. februar kl. 19 i Åbenrå 

 

Referent: Lisbeth 

Mødetilrettelægger: Tara og Matthew  

Ordstyrer: Matthew  

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


