
 

 

 
 

Storkreds København 
 

Åbent bestyrelsesmøde - Referat 

 

Dag og tid Den 17. januar kl. 17:15 

Sted Store Å, Åbenrå 33, 1124 København K 

Fra bestyrelsen deltog Tove, Julie, Stine, Palle, Katinka og Kim 

Afbud Jens 

Andre tilstedeværende 14 medlemmer  

Referent Lia Sofia 

 

Dagsorden 1 17:15-17:20 Velkomst ved storkredsbestyrelsen 
2 17:20-17:30 Hvad er en ombudsmand – hvad skal man kunne 
3 17:30-17:45 Præsentationer af de to kandidater 
4 17:45-17:55 Spørgsmål/svar kandidater og medlemmer                        
imellem 
5 17:55-18:10 Kort skitsering af valgprocedure, valg og op-
tælling (synge en af Niels-Simons sange) 
6 18:10-18:10 Offentliggørelse af storkredsens nye repræ-
sentant til Ombudsrådet 
7 18:10-18:20 Orientering om EU Polaer ved Jan og Jakob 

 
 

Referat Punkt 1: Velkomst ved storkredsbestyrelsen 
Forperson Stine Holmgaard bød velkommen. 
 
Punkt 2: Hvad er en ombudsmand – hvad skal man kunne 
Næstforperson Palle Skov fortalte om Ombudsrådets rolle og hvad 
det vil sige at være en del af dette råd. 
 
Punkt 3: Præsentationer af de to kandidater 
De to kandidater fik hver 8-10 min til at motivere for deres eget 
kandidatur. 
Kandidat Jon Seemann Pedersen startede med at præsentere sig 
selv og fortælle om hans kvalifikationer. Ydermere fortalte Jon om 
sin historie ved Alternativet og hvad han tidligere har arbejdet 
med ved Alternativet og uden for Alternativet. 
Efterfølgende præsenterede Per René Zimmermann sig selv og sine 
kvalifikationer. Ligeledes fortalte Per om de forskellige roller han 
har haft ved Alternativet og hvad tidligere har arbejdet med. Yder-
mere fortalte Per om hans arbejde uden for Alternativet og hvor-
dan dette kan være relevant i forhold til Ombudsrådet. 
 
Punkt 4: Spørgsmål/svar kandidater og medlemmer imellem 
Medlemmerne havde mulighed for at stille spørgsmål til de to kan-
didater. 
 
Punkt 5: Kort skitsering af valgprocedure, valg og optælling (synge 
en af Niels-Simons sange) 
 
Punkt 6: Offentliggørelse af storkredsens nye repræsentant til Om-
budsrådet 
Per René Zimmermann blev valgt som suppleant til Ombrudsrådet. 
 
Stemmetal 
Per: 13 
Jon: 5 
Blank: 1 



 

 
I alt: 19 
 
Punkt 7: Orientering om EU Polaer ved Jan og Jakob 
Jan Kristoffersen og Jakob Wisnewski fortalte om hvilke overvejle-
ser der er i forbindelse med valg af kandidater til Europaparlamen-
tet. Der vil blive forberedt nogle PoLaer omhandlende dette. 

 


