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Referat fra stiftende årsmøde for  
Alternativet København, kommuneforening 
 
Tirsdag d.26/4 2016 kl.18-22 
Mødet fandt sted i Alternativets lokaler i Åbenrå 33, København K. 
 
PROLOG 
 
Valg af dirigent: Michael F. Jellesmark blev foreslået og valgt. 
Valg af referent: Troels Chr. Jakobsen meldte sig og blev valgt. 
 
FØRSTE PUNKT: Hvad er kommuneforeningens opgaver? Hvad består 
bestyrelsesarbejdet i? 
 
Forkvinde for bestyrelsen for Storkreds København, Kathrine Lauritzen, introducerer 
og taler om ånden i Alternativet, og om paradokset med at føle sig frustreret over at 
få ting til at ske og at tingene på en sær måde, sker af sig selv – hun læser et digt fra 
Inger Christensens digtsamling “Det”, der netop taler om at “Det sker af sig selv”. 
 
Menigt medlem af bestyrelsen for Storkreds København, Helena Udsen, fortæller om 
sin erfaring med at komme ind i bestyrelsesarbejde uden den store forudgående 
erfaring, og hendes budskab er at netop i en mangfoldig, samarbejdende bestyrelse 
er der plads og mulighed for det – for det er lykkedes hende på kort tid at finde sin 
gang i arbejdet. 
 
Næstformand for bestyrelsen for Storkreds København, Kim Hjerrild, orienterer om 
den umiddelbart forestående og største opgave for kommuneforeningen og dens 
bestyrelse: Kommunalvalget i 2017 (KV17). Han gennemgår mulighederne og 
udfordringerne for Alternativet i København. Kommunen er en højborg med mange Å-
vælgere og medlemmer, men samtidig er København veldrevet og derfor skal vi være 
skarpere på vores alternativ. Der er et reelt behov for en ny politisk kultur. Han 
nævner i den forbindelse vores ensemble-tilgang til opstilling og kampagne. 
Storkredsen har haft gang i forberedelserne siden august ’15, og ønsker at overdrage 
det arbejde til kommuneforeningen og fortsat at understøtte arbejdet. 
 
 
ANDET PUNKT: Vedtægter for kommuneforeningen 
 
Dirigent Michael F. Jellesmark klargør at da dette er et stiftende møde, kan alle på 
dagen stille forslag til vedtægter, og orienterer om, at der er stillet et forslag om 
makkerskabsopstilling. Han opfordrer til, at vi ikke vanskeliggør tingene her ved det 
stiftende møde med for komplicerede opstillingsmåder. 
 
Theis Krarup Hansen fremlægger og gennemgår de basis-vedtægter, der kan få 
foreningen i gang, og fortæller at der på det kommende nationale årsmøde sikkert vil 
være en del vedtægtsforandringer, der derpå skal indføjes i kommuneforeningens, 
hvorfor det måske ikke er relevant at gå meget op i vedtægterne lige nu, men tage en 
revision til januar, hvor kommuneforeningens ordinære årsmøde kommer til at ligge. 
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Det fører til diskussion af årsmødetidspunkt og regnskabsår, og det praktisk 
problematiske med at nå en revision af regnskab, hvis regnskabet følger 
kalenderåret, og årsmøde er i januar. 
Det vedtages, at årsmødet bedst ligger i januar af hensyn til både kommunalvalg i 
november og nationalt årsmøde i foråret, samt at skubbe kommuneforeningens 
regnskabsår, så det løber 1/10-30/9. Herunder gives det at kommuneforeningens 
første regnskabsperiode løber fra 26/4 2016-30/9 2017 – altså en forlænget 
regnskabsperiode. Det betyder også at første ordinære årsmøde for 
kommuneforeningen afholdes i januar 2017 bl.a. med nyvalg af bestyrelse og 
revurdering af vedtægter. Dette vedtages af forsamlingen. 
 
Der blev fremsat forslag om at have en bestyrelse på syv plus to suppleanter. 
 
Derpå begynder en diskussion om hvorvidt vi skal have kønskvotering ved valg til 
bestyrelsen. Der er hovedsagligt to holdninger – det er vigtigt at få det indført fra 
begyndelsen eller at det skal vi lade den nye bestyrelse finde ud af, hvordan vi 
tackler. Der udtrykkes også at vi ikke behøver kvotering, fordi vi er så fordomsfrie, at 
vi kan finde ud af at vælge en mangfoldig bestyrelse.  
 
I forlængelse af den diskussion kommer det af Ulla Manel Berghagen stillede forslag 
om makkerskabsopstilling på banen, da det også forholder sig til udfordringen om 
mangfoldighed. Forslaget går ud på at man opstiller som makkerpar til en enkelt 
bestyrelsespost. At to deles om ansvaret og den medfølgende stemme. Fordelene 
kunne være at man ved makkerpar-dannelse netop tænker i mangfoldighed (kvinde-
mand, ung-gammel etc), at delingen af ansvar og tidsforbrug vil gør det nemmere for 
personer, der måske ellers oplever det som svært at stille op og påtage sig det 
ansvar, at begynde at deltage (fx. enlige forsørgere, introverte, unge, uerfarne etc).  
Forslaget diskuteres, og der er uklarhed om det skal være frivilligt eller den eneste 
måde, at opstille på. Der er en udbredt stemning for at det skal være frivilligt. Der 
rejses andre tvivlsspørgsmål om, hvad der sker ved uenighed mellem de to i 
makkerparret, om hvad der sker, hvis den ene træder permanent ud. 
 
Dirigenten beslutter, at det er på tide, at sende alle til pause, for derefter snart at gå 
til afstemning om forslagene om kvotering og makkerskab. Pause fra 19.30-19.50. 
 
Efter pausen fulgte udlevering af stemmesedler og en kontrol af de fremmødtes 
medlemsstatus (om de er betalende medlemmer bosat i Københavns Kommune). 
Mødet blev derfor først genoptaget 20.18. 
 
Dirigenten bliver mindet om at vi skal have resten af vedtægterne gennemgået.  
Der ønskes en rettelse til §11 stk. 2 fra:  
Ændringer i nærværende vedtægter skal ske på et årsmøde, ordinært eller 
ekstraordinært, ved minimum 2/3 stemmeflertal. 
 
Til: 
Ændringer i nærværende vedtægter skal ske på et årsmøde, ordinært eller 
ekstraordinært, ved minimum 2/3 stemmeflertal af de fremmødte 
stemmeberettigede.   
 
Dette vedtages af forsamlingen. 
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Dirigenten sætter følgende forslag til afstemning: 
 
• Bestyrelse på 7 personer plus 2 suppleanter: Vedtaget. 
 
• Frivillig makkerskabsopstilling: Vedtaget 
 
• Kønskvotering 3/4-modellen: Afvist. 
 
• Mangfoldighedshensigterklæring fra de nationale vedtægter indføjes: Vedtaget 
 
De samlede vedtægter inkl. forslagene sættes til afstemning og vedtages af 
forsamlingen. 
 
 
TREDJE PUNKT: Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 
Dirigenten spørger hvem i forsamlingen, der vil stille op til valg til bestyrelsen. I alt 
femten melder sig på banen. Det aftales i forhold til den nye makkerskabsopstilling 
at give kandidaterne lidt tid til blandt sig selv at afklare om de ønsker at stille op i 
makkerpar eller som enkeltstående kandidat.  
Kandidatfeltet går i fælles flok afsides og taler sammen. 
Tre ønsker at være enkeltstående kandidater og tolv ønsker at opstille i seks 
makkerpar – ni kandidater i alt. Det betyder at det går op med hvor mange 
medlemmer og suppleanter, der er behov for. Kandidatfeltet udtrykker at de helst 
sammen vil finde ud af, hvem af dem, som er medlemmer og suppleanter som en del 
af deres konstituering. Dirigenten spørger om forsamlingen kan godkende det og 
dermed godkende valget af hele feltet uden kampvalg. Det godkender og vedtager 
forsamlingen med glæde og nærmest jubel. 
 
Den nyvalgte og første bestyrelse for Alternativet København består af: 
 
Valgt som makkerpar: 
Adem Fajkovic & Liselotte Østerby 
Ida Blinkenberg Lidell & Karen-Maria Slente Stubager 
Fanny Hermind Broholm & Lotte Brodersen 
Martin Boserup & Lars René Petersen 
Jonas Slotorub & Ulla Manel Berghagen 
Theis Krarup Hansen & Ida Rytoft Rask 
 
Valgt enkeltstående: 
Per Le Zimmermann 
Franciska Rosenkilde 
Jens Fogh 
 
Hermed sluttede det officielle møde, og afløstes af ivrig snak og lidt øl og vin, og 
oprydning. 
 
Referent: Troels Chr. Jakobsen 
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Underskrevet af 
 
______________  ______________     
Referent   Dirigent 
 
 
For bestyrelsen: 
 
______________  ______________  ______________ 
 
 
______________  ______________  ______________  ____________ 
 
 
 
 


