
1

KØBENHAVN

REFERAT FRA BESTYRELSENS 4. MØDE 
25. JUNI 2019 KL. 16.30 – 18.30

Bestyrelsesarbejdet i kommuneforeningen har ligget stille i nogle 
måneder. Alle aktiviteter i organisationen har været rettet mod de 
netop afholdte valg, men nu ser vi fremad mod efteråret. Der er en nært 
forestående Copenhagen Pride Parade, der er de kommende budget-
forhandlinger i Københavns kommune, der er Kulturnatten til oktober. 
Og så skal vi have en grundig drøftelse af rammerne for valgkampen op 
til kommunalvalget i 2021. Så der bliver nok at se til, og vi får i den grad 
brug for frivillige medhjælpere og et aktivt engagement blandt vores 
medlemmer i København.
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ØKONOMI OG LOKALER
Landsformand Poul Brandrup kom forbi og orienterede kort 
om lokalesituationen for sekretariatet. HB diskuterer pt. med 
landsledelsen, om man skal fortsætte med at have Landssekretariatet 
(LS) og Christiansborg-sekretariatet siddende i samme lokaler, eller om 
LS skal flyttes tilbage til lokaler i byen. Det er ikke afklaret, og vi venter 
spændt. For vi anser det for meget vigtigt at have et samlingssted for 
Alternativet i Københavns-området.

Vi må justere på budget for 2019, idet vi nok ikke kan regne med 
hverken tilskud fra LS til Pride eller andel af medlemsmidler fra 
Storkredsen. Vi har derfor kun den kommunale partistøtte at gøre godt 
med.

   
EVENTS
Priden er nært forestående, 17. august. I år skal man indgive en 
begrundet ansøgning om deltagelse, og det vil vi gøre. Vi har tegnet 
et sponsorat for kr. 6250 incl moms, og for det beløb får vi mulighed 
for at blive synlige på en række platforme. Vi planlægger deltagelsen 
sammen med storkredsen, og der indkaldes snarest til møde for 
frivillige hjælpere.
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JUSTERET BUDGET 2. HALVÅR 2019 UDEN MEDLEMSMIDLER OG PRIDE-TILSKUD

Kassebeholdning 122.611

Husleje 45.000

Løn Kommunikations medarbejder 45.486

Møder/Frivilligpleje 1.500

Ekstraordinært Årsmøde 7.000

Events 13.750

Øvrige 9.875

I alt 122.611
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Fredagsbaren har vist sig at være en god mulighed for at menige 
medlemmer, frivillige og politisk valgte kan mødes under uformelle 
rammer. Derfor vil vi fortsætte med den aktivitet under den 
forudsætning, at det ikke giver en samlet udgift. Der vil blive opkrævet 
betaling for drikkevarer via et særligt mobile pay nummer, men 
bare sådan at det samlet set løber rundt. Det er ikke tanken, at 
arrangementerne skal give overskud.

Derudover planlægger vi igen i år Kulturnat arrangement og 
Alternativets julefrokost. Vi gør også opmærksom på, at der er sendt 
penge ud i bydelene til afholdelse af lokale aktiviteter.

VALG 2019
Som bestyrelse har vi deltaget i fællesudvalg med storkredsen om den 
overordnede planlægning. Derudover har vi sørget for fortæring til de 
frivillige, der kom i huset under valgkampen. Som enkeltpersoner har 
flere bestyrelsesmedlemmer været aktive i kandidaters valgkamp.
Som bestyrelse har vi også skullet skaffe valgtilforordnede, valgstyrere 
og valgformænd til de to valg i maj og juni. Vi var blevet bedt om at 
skaffe i alt 200 personer til at bistå med valghandlingen, vi kom op 
på 40. Generelt set kan partierne ikke løfte opgaven med at skaffe 
de mange valgtilforordnede, så vi vil anbefale kommunen at søge på 
uddannelsesinstitutioner og andre oplagte steder. Partierne skal nok 
koncentrere sig om at skaffe valgstyrere og valgformænd.
Alle de personfølsomme data, som vi har indhentet og videregivet til 
kommunen via sikker forbindelse hos e-boks, er nu slettet. 

SAMARBEJDET MED BR
I forbindelse med de udmeldte temaer, som BR gruppen vil holde fokus 
på i sit politiske arbejde på Rådhuset, og som optakt til de kommende 
budgetforhandlinger i kommunen, vil kommuneforeningen og BR 
gruppen indbyde til et medlemsmøde på Rådhuset. Det bliver lørdag 
den 24. august kl. 10-15. 

I første omgang vil Alternativets politisk valgte i lokaludvalgene, i 
BR medlemmernes baggrundsgrupper og bydelsbestyrelserne blive 
inviteret. Men hvis der bliver pladser til overs, vil der blive åbnet op for 
at andre medlemmer kan komme med.
Generelt er vi indstillet på at sætte speed under samarbejdet med BR 
gruppen, som har ligget underdrejet under EU- og folketingsvalget. 

KOMMUNALVALGS PROCES
Evalueringen af processen op til kommunalvalg 2017 viste et stort 
behov for at skabe generelt accepterede rammer for næste valgproces, 
sådan at processen får tid, og at den organisatoriske del af arbejdet 
forankres i det repræsentative system (årsmøde og bestyrelse), ikke hos 
kandidaterne selv. Og den lære tager vi alvorligt.
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Første skridt blev taget med de nødvendige vedtægtsændringer 
på årsmødet i januar 2019. Næste skridt bliver at få udarbejdet de 
nærmere detaljer i processen (”drejebog”). Det går vi i gang med nu ved 
at tage en snak med en række relevante interessenter, og resultatet 
bliver forelagt et ekstraordinært årsmøde i november 2019.
Forinden vil vi lægge vores foreløbige tanker frem på et medlemsmøde 
torsdag den 19. september kl. 17-19.

KOMMUNIKATION
Vores kommunikationsmedarbejder Frederikke har under valget haft 
opgaver på Christiansborg og ved at følge div. valgevents. Nu skal 
kræfterne koncentreres om det kommunale og om København, og vi 
håber, BR gruppen vil blive bedre til at bruge denne gode ressource.
Derudover sætter vi gang i arbejdet med at få udarbejdet materiale om 
Alternativet København til brug for nye medlemmer.
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